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 VÄLKOMNA TILL SKOLAN 

BÅDE NYA OCH GAMLA ELEVER! 

Enligt läroplanen – både på riks- och lokalnivå - skall vi ge er, våra elever  

 - kunskaper, färdigheter och studievana som behövs för fortsatta studier  

 - ett självständigt tänkande och handlande  

 - ansvarskänsla och harmoni både nu och i framtiden  

och  

 - se till att ni går ut från högstadiet med sådana betyg som ni själva är nöjda med, 

men kom ihåg för bra betyg måste ni vara färdiga att själv jobba flitigt  

 

Hur gör vi det då?  

Förstås, vi ser till att vi alla, elever, lärare, personal trivs i inlärningsmiljöerna – i  

hela skolan, med atmosfären i klassrummen – överallt.  

 

 

Vi hjälper varandra på positivt sätt,  

Vi stör inte varandra, pladdrar inte när någon annan vill koncentrera sig  

Var och en arbetar målmedvetet  

Att lyssna, fråga och anteckna är naturligt på alla lektioner  

Ingen fuskar eller ägnar sig åt avskrivning eller plagiat  

Uppgifter och arbeten lämnas in i tid  

 

 

Vi planerar: läsåret, perioderna, veckorna, dagarna...  

Vi deltar alla regelbundet i skolarbetet, skolkar inte  

 

Vi följer med media av olika slag (tidningar, radio, TV, pålitliga nätsidor)  

för att vara uppdaterade på världshändelser  

 



Rektor, alla lärare, elevhandledare, kurator och hälsovårdare har absolut 

tystnadsplikt.  

 

I skolans ordningsregler står det: Skolspråket är svenska och därför är vår skolas 

övergripande mål att skapa en positiv attityd till svenskan! 

 

Hemmets uppgift          Elevens uppgift   Lärarens uppgift 

 

-att välja skola          - att förstå valet  - att stöda hemmets val 

-att motivera                 - att använda svenska - att lära och att inspirera 

      och stöda barnet                                                        

    

SKOLANS ARBETSTIDER LÄSÅRET 2016– 2017  

HÖSTTERMIN:  16.08.2016  -  22.12.2016            

HÖSTLOV: 27.10.2016  -  28.10.2016 

JULLOV: 23.12.2016  -  8.01.2017  

VÅRTERMIN:           9.1.2017  -  3.6.2017         

SPORTLOV: 27.02.2017  -  3.3.2017 

 

Perioder, lovdagar och speciella inplanerade händelser under läsåret: 

Kolla alltid den nya periodens läsordning i Wilma. Efter varje period får du periodbetyg på de 

kurser du har avlagt. Efter period 3 och 5 får du betyget i pappersform. Övriga perioder ser du dina 

vitsord i Wilma. Om du blivit underkänd i någon kurs kan du delta i ett omtagningsprov som hålls 

ca 10 dagar efter avslutad period. Datum i kalendern på hemsidan 

 

PERIOD 1:  ti 16.08.2016 – to 6.10.2015 

 fr 19.8 Skolfotografering  

 ti 30.8 IDROTTSDAG och gymnasiets utflykt till Santalahti 

 12-13.9. studentskrivningar hörförståelseproven. Tystnad tack!  

 19-21.9 åk 7 lägerskola 

 

PERIOD 2: fr 7.10.2016 - ti 29.11.2016  

 on 19.10 Föräldramöte för åk 7 och gymnasiet 

 fr 21.10 Omprov 1 kl. 12-16 



 27 - 28.10 HÖSTLOV 

 må 31.10 Dagsverksdag 

 fr 4.11. Svenska dagen (6.11), temadag 

 on 9.11 Teater Taimine för åk 7 – G3 

 14-18.11 PRAO åk 9 

 lö 19.11. Julbasar på skolan (frivillig) 

 

PERIOD 3: on  30.11.2016 - må 6.2.2017  

 må 5.12. Självständighetshyllning kl. 9 

 fr 9.12 Omprov 2 kl. 12-16 

 on 21.12. SKOLDAG 8- 13 ENLIGT SCHEMA  

        OCH JULFEST ÅK 1 – G3 i KSS KL. 18 

 

PERIOD 4: ti 7.2.2017 - ons 5.4.2017 

 fr 10.2. studentskrivningar  

 13-15.2. studentskrivningar, hörförståelseproven Tystnad tack!  

 to 16.2 Bänkskuddardagen 

 fr 17.2 De gamlas dag 

 fr 24.2 Omprov 3 kl. 12-16  

 SPORTLOV 27.2 – 3.3 

13.3 - 29.3 studentskrivningar  

 

PERIOD 5: to 6.4.2017 - lö 3.6.2017  

Påsk 14 - 17.4.2017 

 fr 21.4 Omprov 4 kl. 12-16 

 fr 28.4. Vårtemadag kl. 9-13 

 to 1.6 klockan 12.15 Vårkyrka i Langinkoski  

 fr 2.6. Vårfest åk 1 – 6 kl. 18 

 fr 2.6 Gymnasiets utflykt till Sveaborg 

 lö 3.6. Våravslutning åk 7-, studentdimission kl. 9 

 må 12.6. Omprov kl. 9-12 

 må 19.6. Omprov 

 På skolans hemsida www.kotkasamskola.com kommer det att finnas en kalender där du kan se 

vad annat som händer under året. Bland annat information om händelser och avvikande 

skoldagar. Kalendern uppdateras regelbundet. 

http://www.kotkasamskola.com/


 

Information om speciella arrangemang kommer också att skickas via Wilma, så om du inte ännu är 

inloggad så gör det nu. Om du behöver nya Wilmakoder så skicka e-post till 

it@kotkasamskola.com.  

 

ALL INFORMATION VIA WILMA OCH KALENDERN PÅ SKOLANS HEMSIDA! 

LEKTIONSTIDERNA LÄSÅRET 2016 – 2017  

GruF 3§4 mom: 

Minst 45 minuter per timme skall användas för undervisning inom närundervisningen. Den tid som 

används för undervisning indelas i ändamålsenliga undervisningsavsnitt. 

    Åk 1 – 6     Åk 7 - 9, G1 - G3 

1  08.00 - 08.45            1    08.00 - 08.45 

2 09.00 - 09.45     2     09.00 -  09.45  

3 10.00 - 10.45           3    10.00 - 10.45 

4 11.15 - 12.00           4    11.00 - 11.45 

5 12.15 - 13.00           5    12.15 - 13.00 

6 13.15 - 14.00           6    13.15 - 14.00 

7 14.15 - 15.00           7    14.15 - 15.00 

8 15.15 - 16.00           8    15.15 - 16.00 

 

Skollunch 1  10.45 - 11.15  

måndagar - fredagar åk 1-6 

undantag tisdag åk 5-6 i senare matturen 

 

Skollunch 2 11.45 - 12.15 

måndagar - fredagar åk 7-9 och gymnasiet 

 

Klassföreståndarna informerar om och handlägger ärenden med anknytning till specialdiet i 

samband med skollunchen. Dietlapparna förs alltid till kansliet därifrån förs de vidare till köket. 

Om du behöver byta diet under läsåret kontakta klassföreståndaren.  

 

 

  



VIKTIGT ATT KÄNNA TILL ÅK 7 - 9 

 

PÅ ÅK 7 - 9 JOBBAR DU FÖR DIN EGEN FRAMTID! 

 

 Inom den grundläggande utbildningen har eleverna närvaroplikt 

 All frånvaro måste redovisas 

 Kontakta klassföreståndaren endast under skoltid eller via Wilma 

 Den grundläggande utbildningen på årskurserna 7 - 9 är allmänbildande samt ger kunskaper 
och färdigheter för fortsatta studier på andra stadiet: i gymnasiet eller i yrkesskola 

 På årskurserna 7 – 9 är studietiden 3 år 

 Studieprogrammet omfattar minst 90 kurser 

 Ändringar i studieprogrammet kräver tillstånd av elevhandledare eller rektor 

 Får du två fyror efter varandra måste en av kurserna tas om och slutföras med godkänt vitsord 

 Majoriteten av kurserna i ett ämne ska vara godkända 

 Alla kurser som avbrutits måste tas på nytt 

 Betygen företes för och undertecknas av vårdnadshavaren 

 Ansvaret för studierna och inlärningen ligger hos eleverna och föräldrarna 

 

DU STUDERAR ANSVARSFULLT GENOM ATT 

 

 Undvika frånvaro och förseningar eftersom följderna genast syns i studieframgången  

 Använda lektionerna till att lära dig genom att lyssna, diskutera och göra anteckningar  

 Bidra till arbetsro under lektionerna och följa skolans regler 

 Se till att allt studiematerial är med på lektionerna 

 Göra dina läxor och försöka förstå  

 Alltid fråga läraren om du har frågor 

 Fullgöra dina kurser 

 Kontakta elevhandledaren vid behov 

 Balansera mellan studier, hobbyer och vila 

 Använda telefonen under lektionen, men bara med tillstånd 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATT BEAKTA 

 

1.  LÄROKURSER 

Den grundläggande utbildningen på åk 7 - 9 omfattar 77 / 78 gemensamma, obligatoriska kurser 
och minst 13 valbara eller tillämpade kurser, sammanlagt minst 90 kurser. På åk 7 läser Du 30 
gemensamma kurser; på åk 8 studerar Du 25 gemensamma och 6 valbara kurser; på åk 9 har Du 
24 gemensamma och minst 7 valbara kurser.   

2.  KURSERNAS ORDNINGSFÖLJD 

Kurserna i olika läroämnen avläggs i regel i nummerordning eller i den ordning som anges i 
kursbeskrivningarna. Med tillstånd av ämnesläraren kan Du avlägga kurser i annan ordningsföljd 
än den som förekommer i grundschemat.  

3.  AVLÄGGANDET AV KURSER 

Du avlägger en kurs genom att delta i undervisningen och proven enligt grundschema. I 
undantagsfall kan Du inom ramen för ditt personliga studieprogram med tillstånd av ämnesläraren 
och rektor avlägga kurser självständigt. Du skall diskutera behovet att utföra tilläggsuppgifter med 
ämnesläraren. 

4.  KURSBEDÖMNING 

Kurserna bedöms på basis av prestationerna. Därtill beaktas elevens närvaro och arbetsinsats 

enligt stadganden i lagen om grundläggande utbildning: ”En elev skall delta i utbildningen ifall han 

inte av särskilda skäl tillfälligt har fått befrielse från den; en elev skall utföra sina uppgifter 

samvetsgrant” (GruL 35 §).  

All frånvaro inverkar på bedömningen. Ifall kraven på prestationer och närvaro under hela kursen 

inte uppfylls, avgör ämnesläraren om kursen betraktas som underkänd. Frånvaro utan giltig orsak 

kan leda till att kursen anses avbruten. 

5.  KURSOMTAGNING 

En underkänd kurs kan avläggas genom att delta en gång i ett omtagningsprov (kursens delprov 
får ej tas om). En avbruten kurs måste alltid avläggas på nytt. 

Även godkända kursvitsord kan höjas i samband med omtagningstillfällena i juni (maximalt 2 
kurser). Godkänt kursvitsord kan även höjas genom att delta i kursen och kursförhöret på nytt. 
Ämnesläraren kan bevilja tentamensrätt i samråd med elevhandledaren och rektor. Av två 
godkända vitsord i samma kurs noteras det bättre. 

 

6.  UNDERKÄNDA KURSER 

Om Du blivit underkänd, även efter omtagningsprov, i två på varandra följande kurser, måste en 
av kurserna avläggas på nytt och bli godkänd innan följande kurs kan påbörjas.  

 

7.  ÄNDRING AV ÄMNESVAL ELLER KURSVAL 

Om Du vill ändra Ditt studieprogram måste Du kontakta elevhandledaren. Rektor godkänner 
samtliga ändringar i studieprogram. En kurs som är påbörjad måste avslutas. Ändringarna bör 
göras innan den ifråga varande kursen har inletts. 

 

  



8.  UNDERVISNING I RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNING 

Från och med 1.8.2003 följer Kotka Svenska Samskola de principer för undervisningen i religion 

och livsåskådning som finns i grundlagen 2000 och lagen om religionsfrihet 2003. 

Flertalet elever i KSS omfattar evangelisk-luthersk religion. För minst tre elever som hör till 

ortodoxa kyrkosamfundet och inte deltar i undervisningen i evangelisk-luthersk religion, ordnas 

undervisning i deras egen religion. Skolan ordnar undervisning i livsåskådningskunskap om det 

finns minst tre elever som har rätt till sådan undervisning.  

Enligt grundlagen kan ingen tvingas delta i religionsutövning mot sitt samvete. Elever kan därmed 

inte förpliktigas att delta i gudstjänster eller andra religiösa evenemang. Skolan underrättar därför 

på förhand eleverna om religiösa inslag och evenemang i verksamheten.  

Vårdnadshavaren meddelar skolan om eleven inte deltar i religionsutövning.  

 

9.  LÄROKURSBEDÖMNINGEN 

Du får avgångsbetyg då alla läroämnen i studieprogrammet avlagts och godkänts. 

Slutbedömningen förutsätter att minst hälften av kurserna i läroämnet är avlagda med godkänt 

vitsord.  Avgångsbetygets vitsord i varje gemensamt läroämne baseras på medeltalet av alla 

kursvitsorden i åk 8 - 9.  

Ifall Du inte har godkänts i ett ämne eller önskar höja ditt slutbetyg, kan Du delta i förhör i 
läroämnena. Under vårterminen arrangeras extra provtillfällen i årskurs 9 enligt behov.  

Om Du och dina vårdnadshavare är missnöjda med bedömningen - kontakta läraren. Ni har rätt att 

inom två månader efter delgivningen be att beslut som gäller studieframsteg eller slutbedömning 

omprövas. Begäran riktas till rektor. Om ny bedömning besluter rektor och lärare gemensamt. 

Om ni är missnöjda med den nya bedömningen eller det nya beslutet genom vilken begäran har 

avslagits, kan rättelse i bedömningen begäras hos regionförvaltningsverket. 

10.  FRÅNVARO OCH FÖRSENING 

Varje elev på åk 7 – 9 har en personlig frånvarojournal via Wilma. I den antecknas och redovisas 
varje lektion som av någon anledning försummats. Frånvaro och orsak bekräftas av 
vårdnadshavaren med kvittering.  

Ifall Du insjuknar eller av annat giltigt skäl inte deltar i en lektion, måste frånvaro redovisas via 
Wilma. Kursen bedöms när alla frånvaron redovisats. Ofullständig redovisning är även hinder för 
deltagande i kursprov. 

Tillstånd till frånvaro högst fem dagar skall på förhand anhållas av klassföreståndaren via Wilma. 
Kontakta rektor ifall anhållan om frånvaro gäller över fem dagar. Anhållan om tillstånd till frånvaro 
över fem dagar görs skriftligen, på skild blankett, senast två veckor i förväg. 

Skolan rekommenderar att resor genomförs endast under lovdagar. Om Du är på resa och inte 
deltar i kursprov eller projekt, sker bedömningen enligt prestationerna under kursens gång.  

Om Du insjuknar och inte kan delta i ett prov, måste Du snarast möjligt meddela skolan. Ring 
lärarrummet 05-219 0811. Detta berättigar till att skriva provet så fort som möjligt. Frånvaro från 
prov utan tillstånd innebär underkänt vitsord i provet.  

Skolan underrättar vårdnadshavaren om all olovlig frånvaro. Vårdnadshavaren skall se till att 
eleven fullgör läroplikten. 

Förseningar tolereras inte. Förseningar inverkar direkt på kursbedömningen. 



11.  STÖDUNDERVISNING OCH STUDIESERVICE 

Om Du blivit efter i en kurs, trots att Du jobbat bra, kan Du få stödundervisning. Kontakta 
ämnesläraren, klassföreståndaren eller elevhandledaren. Stödundervisning kan ges på alla nivåer 
av stöd och är en form av differentiering. Eleven och hemmet får information om hur 
stödundervisningen genomförs. 

Skolpsykolog Anna-Stina Wikman testar inlärningssvårigheter och ansvarar för samtalsterapi. 

Skolpsykologen är anträffbar enligt överenskommelse, tel. 050-554 5142. 

Speciallärare/Elevhandledare Sofia Rissanen, tel. 05-219 0811 / 05-219 0813 uppgör personliga 

studieprogram för eleverna, vid behov även individuella planer för anpassade studier i ett eller 

flera ämnen samt testar inlärningssvårigheter. 

Hälsovårdare Kirsi Sinisalo har mottagning måndagar, öppen mottagning kl. 10.45-11.15 och 

11.45-12.15. Hon kan kontaktas per e-mail kirsi.sinisalo@kotka.fi  även telefonmeddelande kan 

lämnas via svararen (044-7024403). På internet finns även information gällande skolhälsovården 

på Kotka stads hemsidor (opiskeluterveydenhuolto/ kouluterveydenhuolto). 

Skolkurator Ritva-Liisa Bruce är anträffbar enligt överenskommelse, tel. 040-7469 132. 

BUSSRESOR 

Kotka stad har tagit i bruk WALTTI-kortet för skolelever. Kortet 

 innehåller två resor per skoldag 

 kan användas kl. 6-18 

 berättigar till ett avgiftsfritt byte inom en timme 

 användarrätten till kortet upphör då man byter adress 

 eleven ansvarar för kortet också under sommaren och andra lov och det returneras inte till 

skolan 

OBS! Waltti-kortet fungerar inte på Savonlinjas bussar förutom till och från Huruksela. 

Vad göra då Waltti-kortet inte fungerar eller blir borttappat: 

 då en elev tappar sitt kort eller det går sönder ska vårdnadshavaren meddela om saken till 

anu.vihavainen@kotka.fi , tel 040-3564981 

 kortet spärras och eleven får ett nytt Waltti-kort 

 vårdnadshavaren informeras då det nya kortet kan lösas ut för 5 euro vid servicepunkten 
Ruori (Kirkkokatu 6) 

Information om bussbiljetter och skolresor ger skolsekreterare Jaana Stenberg-Pousi. Hon träffas 

måndag - fredag kl. 10.00 – 12.00 på skolans kansli, tel. 05 – 219 0800; avvikelser meddelas skilt. 

 

ALLMÄNT, INTENSIFIERAT ELLER SÄRSKILT STÖD  

Syftet med allmänt, intensifierat eller särskilt stöd är att hjälpa och stöda eleven. Målet är att 

eleven har likvärdiga möjligheter att fullgöra sin läroplikt enligt egna förutsättningar tillsammans 

med sina jämnåriga. Utgångspunkten är elevens starka sidor samt individuella inlärnings- och 

utvecklingsbehov. Undervisningen stöder elevens initiativförmåga och självförtroende.  

mailto:kirsi.sinisalo@kotka.fi
mailto:anu.vihavainen@kotka.fi


Inom ramen för allmänt, intensifierat eller särskilt stöd kan även ingå specialundervisning på deltid 

för elever som till exempel har specifika svårigheter i vissa läroämnen, i studiefärdigheter, i sociala 

färdigheter eller i anslutning till skolgången. 

Om det inte är möjligt eller med hänsyn till elevens utveckling inte är ändamålsenligt att integrera 

undervisningen skall den ordnas på heltid.  I samråd med elevens hemkommun anhåller 

Garantiföreningens styrelse då om att eleven skall överföras till specialklass eller specialskola som 

hemkommunen upprätthåller.  

En mera ingående presentation av AISS - allmänt, intensifierat och särskilt stöd - finns tillgänglig 

inom den allmänna delen i läroplanen för den grundläggande utbildningen årskurserna 1 - 9 på 

skolans webbsida www.kotkasamskola.com. 

 

12.  ELEVHANDLEDNINGEN 

På årskurserna 7 - 9 domineras elevhandledningen i klass till en början av studiehandledning och 

studieplanering; senare fokuserar handledningen frågor som blir aktuella efter den grundläggande 

utbildningen, i synnerhet olika studiemöjligheter på andra stadiet.  

I elevhandledningen ingår även praktisk arbetslivsorientering. Samarbetet med det lokala arbets- 

och näringslivet genomförs mångsidigt. Representanter för arbetslivet besöker skolan, elever 

besöker arbetsplatser, därtill ingår projektarbeten och informationsmaterial från olika branscher.  

Eleverna och vårdnadshavarna får information om arbetsmetoderna och valmöjligheterna inom 

den grundläggande utbildningen. Vårdnadshavarna informeras om vilken betydelse valmöjlig-

heterna har för elevens lärande och framtid.  

13.  ELEVHÄLSA 

Elevvården i Kotka Svenska Samskola garanterar eleverna en trygg studiesocial miljö. 

Undervisningen samt läroböcker och andra läromedel, arbetsredskap och arbetsmaterial är 

avgiftsfria för eleverna. Elever i behov av särskilt stöd har dessutom rätt att få bistånd av 

skolgångsbiträde (elevassistent). 

Eleverna får varje arbetsdag en fullvärdig måltid som är ändamålsenligt ordnad och övervakad. I 

samband med måltiden betonas hälso- och näringsfostran samt artighet och gott bordsskick. 

Om vägen till skolan är längre än fem kilometer har eleven rätt till fri skolskjuts. Om eleven har 

fyllt 13 år, får skolresan ta högst tre timmar i anspråk. Vid behov ordnas övervakning under 

väntetiden.  

Vård av olycksfall under skoltid, under skolresor och i samband med evenemang ordnade av 

skolan är avgiftsfri för eleven. Skolhälsovården anordnas i samarbete med Kotka stad. Eleven har 

tillgång till rådgivning och vård hos skolhälsovårdare, skolläkare och skolpsykolog samt kurator. 

Elevhälsoåtgärder i KSS planeras och samordnas av en yrkesövergripande styrgrupp enligt 

verksamhetsplanen för elev- och studerandehälsa.  

 

  



ELEV- OCH STUDERANDEHÄLSA LÄSÅRET 2016-2017 

Verksamhetsledare Päivi Voima 

Rektor Anders Nordström 

Elevhandledare Sofia Rissanen:  Se anslag utanför EH/SH-rummet! 

05-219 0811 / 05-219 0813 

Ledande klasslärare Taina Suutari  (åk 1 – 6): 

Enligt överenskommelse 05-219 0812 

Skolhälsovårdare Kirsi Sinisalo: 

044-7024403 

Skolpsykolog Anna-Stina Wikman: 

enligt överenskommelse 050-554 5142 

Skolkurator Ritva-Liisa Bruce: 

enligt överenskommelse 040-746 9132 

 

14.  ELEVKÅREN 

Kotka Svenska Samskolas elevkår är gemensam för den grundläggande utbildningen och 

gymnasiet. Inom den grundläggande utbildningen deltar eleverna på årskurserna 1 – 9 i elevkårens 

verksamhet.   

Elevkåren verkar enligt skolans mål och bidrar till elevernas trivsel samt harmonin i skolsamfundet.  

Elevkåren kan delta i arrangemang av temadagar, exkursioner, klubbar och övriga evenemang. 

Elevkåren har rätt att utnyttja skolans lokaliteter och material även utanför skoltid med beaktande 

av skolans ordningsregler.  

Verksamheten övervakas av lektor Lena Lauretsalo, handledaren för elevkåren. Elevkåren kan 

höras i frågor som gäller läroplanen samt utvärdering och utveckling av skolans verksamhet. 

 

15.  FÖRÄLDRAFÖRENINGEN 

I skolan verkar Kymmenedalens föräldraförening r.f. Alla föräldrar är välkomna att delta i 

föreningens verksamhet.  Vi försöker tillsammans ordna små evenemang som stärker 

samhörighetskänslan i skolan. Vi samlar även medel för att stöda exempelvis teaterbesök och 

biblioteksverksamheten.  

Styrelsen sammankommer regelbundet för att planera olika evenemang. Även du som inte är med 

i styrelsen är hjärtligt välkommen att delta i våra träffar! Vi önskar hjälp och rikligt deltagande i 

skolans fester och andra evenemang. Kom gärna med förslag och idéer till verksamhet! 

Närmare information om höstens och vårens verksamhet kommer senare. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  DISCIPLIN 

 

Fostran och följder beskrivs i bilden nedan. Om läraren observerar brott mot skolans 

ordningsregler skall ämnesläraren/klassläraren tillrättavisa eleven. Om förseelsen är sådan att den 

kan medföra kvarsittning (A), skall läraren och fostrande läraren föra ett fostrande samtal med 

eleven. Samtalet dokumenteras och sparas i Primus. Läraren påminner eleven om att om 

förseelsen mot ordningsreglerna upprepas så får eleven kvarsittning (eleven skall höras före).  

En elev som stör undervisningen eller i övrigt bryter mot ordningen eller gör sig skyldig till fusk kan 

ges högst två timmars kvarsittning eller en skriftlig varning.  Om förseelsen är allvarlig eller om 

eleven fortsätter att uppföra sig olämpligt efter att ha fått kvarsittning eller en skriftlig varning, 

kan eleven avstängas för högst tre månader.   

En elev som stör undervisningen kan bli tillsagd att lämna klassrummet för den tid som återstår av 

lektionen.  En elev som försummat sina hemuppgifter kan åläggas att efter skoldagens slut under 

högst en timme åt gången utföra sina uppgifter under övervakning. 

Om en elev avsiktligen eller av oaktsamhet skadar eller smutsar ned skolans egendom eller 

utrymmen och kan bindas till gärningen, kan en lärare eller rektor av pedagogiska orsaker 

bestämma att eleven under övervakning åtgärdar och eventuellt ersätter skadegörelsen. Om 

uppgiften utförs efter skoltid under högst två timmar skall elevens vårdnadshavare meddelas. 

 

En lärare eller rektor har rätt att granska en elev och frånta samt omhänderta farliga ämnen eller 

föremål enligt anvisningarna i GruL §§ 36 d - g (1267/2013). Föremål eller ämnen som 

omhändertagits skall snarast möjligt överlämnas till eleven eller vårdnadshavaren.  Narkotika och 

vapen samt explosiva ämnen överlämnas till polisen. 

 

  



17.  BEDÖMNING AV UPPFÖRANDET 

Då en elevs uppförande bedöms utgår lärarna alltid från målen för fostran såsom de uttrycks i 

läroplanen. Elevens sätt att följa regler samt hur han/hon tar hänsyn till andra människor och till 

omgivningen bedöms av alla de lärare som undervisar eleven. Bedömningen sker dock alltid i 

positiv anda. 

I Kotka Svenska Samskola bedöms på årskurserna 7 – 9 elevens uppförande enligt siffer-skalan 4 – 

10.  Kriterierna för vitsorden utgår från bedömningsanvisningarna för vitsordet åtta (8).  

 

 

  Vitsordet fem (5) 

    ges åt elev som 

 

•  upplever att skolmiljön inte  

   är hans/hennes sak och därför  

   inte  behöver ta ansvar för den 

•  inte kan/vill uppföra sig enligt  

   skolans regler 

•  ofta är frånvarande utan  

   orsak 

•  missköter sina uppgifter 

•  har en negativ attityd 

•  stör arbetsron 

•  mobbar 

•  har bestraffats flera gånger  

   under terminen för olika  

   förseelser 

 

  

  Vitsordet sex (6) 

    ges åt elev som 

 

•  inte inser sitt ansvar för  skol- 

   miljön 

•  följer regler bara då det passar   

   honom/henne 

•  dagligen glömmer saker och  

   uppgifter 

•  stör arbetsron 

•  uppför sig oartigt 

•  är intolerant 

•  uppvisar mobbningstendenser 

•  är opålitlig 

 

 

   Vitsordet sju (7) 

    ges åt elev som 

 

•  tar ansvar för skolmiljön men  

   oftast bara på uppmaning 

•  ibland har svårt att följa  

   skolans  regler trots att  

   han/hon känner till dem 

•  ibland glömmer saker och  

   uppgifter 

•  ibland stör arbetsron 

•  ibland har svårt att arbeta i  

   grupp 

•  har svårt att ta självständigt  

   ansvar 

 



 

  Vitsordet åtta (8) 

   ges åt elev som 

 

•  tar ansvar för skolmiljön 

•  uppför sig enligt skolans  

   regler 

•  förstår och följer skolans  

  rutiner 

•  tar ansvar för sina hem- 

   uppgifter 

•  kan samarbeta 

•  uppför sig sakligt och vänligt 

•  visar tolerans 

•  värdesätter eget och andras  

   arbete 

•  har ett gott språkbruk 

 

 

  Vitsordet nio (9) 

   ges åt elev som 

 

•  tar ansvar för trevnad i skolan 

•  uppför sig enligt skolans regler 

•  är samarbetsvillig 

•  bidrar till arbetsro 

•  arbetar ansvarsfullt 

•  visar artighet och vänlighet 

•  är hänsynsfull och hjälpsam 

•  har ett gott språkbruk 

 

 

  Vitsordet tio (10) 

   ges åt elev som 

 

•  bidrar aktivt till trevnad i  

   skolan 

•  är pålitlig 

•  har ett gott socialt omdöme 

•  bidrar till att alla har arbetsro 

•  arbetar ansvarsfullt och  

   långsiktigt 

•  är tolerant och hänsynsfull 

•  reagerar på och uttrycker sin  

   åsikt  om rätt och fel 

•  har ett gott språkbruk 

 

Ifall eleven förmodas få vitsord under sju (7) i uppförande kontaktar klassläraren eller 

klassföreståndaren alltid vårdnadshavaren i god tid. 

 

 

18.  TRIVSEL OCH TOLERANS I KSS 
 

Från och med hösten 2012 togs KIVA-programmet i bruk i Kotka Svenska Samskola. KIVA är en 

förkortning av finskans "KIusaamisen VAstustaminen". KIVA-programmet förebygger mobbning. 

Akuta mobbningsfall handhas av skolans KIVA-team. 
 

I skolan gäller 0-tolerans för mobbning eller kränkande beteende, vilket innebär att sådant inte 

överhuvudtaget får förekomma i skolan, utan man ingriper omedelbart. Mobbning i skolan är 

återkommande, negativ verksamhet som är riktad mot en elev. 
 

Det är inte fråga om enskilda påhopp som är riktade mot än den ena, än den andra, utan om att en 

individ är utsatt för systematisk förföljelse. 

Kiva-teamets uppgift är att handha AKUTA mobbningsfall. 
  

Under läsåret 2016-2017 verkar Kiva-teamet i två olika sammansättningar. I Kiva-teamet för åk 7 - 

9 ingår IT-ansvarige Ole Tjeder och speciallärare Sofia Rissanen. 

 

 



 

19.  TIMFÖRDELNINGEN PÅ ÅRSKURSERNA 1 - 9 (2013 - 2016) 

 

KSS erbjuder enligt den timfördelning statsrådet 2001 fastställt för årskurserna 1 - 9 undervisning i 

gemensamma ämnen. Timfördelningen på årskurserna 7 - 9 bygger vidare på den grund som 

inhämtats på årskurserna 1 - 6. I samråd med det svenska skolväsendet i Pyttis kommun och 

Kuusankoski stad har timfördelningen anpassats till lokala och regionala behov. 

KSS erbjuder därtill på årskurserna 8 - 9 kurser i olika valfria ämnen enligt den timfördelning 

statsrådet fastställt, anpassad till lokala och regionala behov.  

Utöver de gemensamma och valbara kurserna strävar skolan att inom ramen för resurserna 

erbjuda tillämpade kurser som tjänar målen för skolans undervisning och fostran. Dessa kurser 

kan ingå i tillvalsämnen, i integrationsblock eller utgöras av kurser gemensamma med gymnasiet. 

Timfördelning för grundläggande utbildning åk 1 - 9 i KSS 

 

 

 

  

Läroämne åk1 2 3 4 5 6 7 8 9 totalt minimi extra

Modersmål

et
7 7 6,5 6,5 5 5 3 3 3 43 42 1

A1-språk   

Engelska
2 2 2 3 2 3 3 17 16

B2-språk  

Finska*
2 2 2 3 3 12  

Matematik 3 3 4 4 4 3 4 3 3 32 32

Biologi och 

geografi
2 2 3 2

Omgivnings

lära
2 2 2 2 3

Fysik och 

kemi
1 2 2 3

Hälsolära 0,4 1,6 1

Religion/livs

åskådning
1 1 1,5 1,5 1 1 1 1 1 11 11

Historia, 

samhällslära
 1 2 2 2 3 2 12 10

Musik
KF-minimi 

för åk 
1 1 1 1 1 1 1 45

Bildkonst 1.jun 1 1 1 1 2 1 2 +12

Slöjd (textil-

, teknisk)
44h 2 2 2 1 1 1 3 = 57

Gymnastik 2 2 2 2 2,5 2,5 2 2 2  1

Huslig 

ekonomi
3 3 3

Elevhandled

ning
0.6 0,4 1 2 2

Valbara 

ämnen

Tyska (B2-

språk), 

BK, 

MU,TS, 

TN, HL, 

6 7

GY, IT, FÖ

Sammanlagt 19 19 23 24 26,5 26,5 30 31 31 230 222 2

(+2)

13 13

56

31 31



SPRÅKPROGRAMMET 

Förutom modersmålet svenska omfattar språkprogrammet i  KSS ett A-språk och två B-språk. 

Engelska på A 1-nivå (första främmande språk) undervisas från och med årskurs 3. Finska på B 1-

nivå ingår i studieprogrammet från och med årskurs 7. Finska undervisas enligt 

modersmålsinriktad läroplan och beaktar elever med finska som A2-språk från skolorna i Pyttis 

och Kouvola.  

På årskurserna 8 – 9 ingår tillvalsämnet tyska på B2-nivå (språk som påbörjas på årskurs 7 – 9).  

 

20.  VALBARA ÄMNEN PÅ ÅK 8 OCH 9 

Enligt timfördelningen för den grundläggande utbildningen 2003 skall eleven på årskurserna 7 – 9 

studera minst 90 kurser (årsveckotimmar), minst 77 gemensamma och 13 valbara kurser. Från och 

med höstterminen 2013 är denna fördelning enligt läroplanen för Kotka Svenska Samskola 77/79 

kurser i gemensamma ämnen och 13 (6 + 7) kurser i valbara ämnen.  

På åk 7 är Ditt totala timantal varit 30 kurser (veckotimmar), samtliga gemensamma ämnen. På åk 

8 ingår i studieprogrammet gemensamma ämnen sammanlagt 25 kurser. Du kompletterar Din 

studieplan med att välja tre (3) ämnen (2 + 2 + 2 kurser), sammanlagt sex (6) kurser för åk 8. Inför 

åk 9 väljer Du valbara kurser i januari/februari 2017.   

Du kan fortsättningsvis studera samma valbara ämnen på åk 9. Observera att studierna i tyska 

fortsätter i gymnasiet.  

 

Enligt läroplanen ingår 24 kurser gemensamma ämnen i studieprogrammet för åk 9. Du 

kompletterar Din studieplan med att välja minst sju (7) kurser i olika valbara ämnen.  Ifall du inte 

studerar tyska, kan du välja 8 (åtta) kurser i olika valbara ämnen. 

 TILLVALSÄMNEN:   

  *  TYSKA (B2-språk)           

  *   FÖRETAGSAMHET  

  *   INFORMATIONSTEKNIK        

   *  HUSLIG EKONOMI    

   *  TEXTILSLÖJD   

   *  MUSIK   

   *  BILDKONST    

   *  TEKNISK SLÖJD 

  *  GYMNASTIK  (Idrottsakademin)  
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21.  O R D N I N G S R E G L E R 
  

MÅL 
 

Ordningsregler är nödvändiga för att skolan skall fungera. De behövs för trivseln och för att det dagliga 

arbetet skall kunna ske så lugnt som möjligt. Reglerna vänjer vid ansvar och säkerställer även rättsskydd. 

Brott mot skolans regler åtgärdas enligt bestämmelserna i lagen och förordningen om grundläggande 

utbildning (GruL §§ 36, 36 a – i; GruF § 18) samt gymnasiet (GymL §§ 26, 26 a – g; GymF § 12). 
 

SKOLOMRÅDE OCH SKOLTID 

 

Skolans område är byggnaderna och tomten. Skoltid är arbetsdag enligt grundschema samt resan till och 

från skolan. Eleverna inom den grundläggande utbildningen vistas ute på rastområdet under rasterna om 

inte annorlunda meddelas. De studerande i gymnasiet har rätt att under rasterna avlägsna sig från skolans 

område. 
 

DET DAGLIGA SKOLARBETET 
 

Morgonsamling ordnas enligt GruF § 6 och GymF § 5. 

Elever och studerande är skyldiga att ersätta skada som avsiktligt eller genom ovarsamhet orsakats. Skador 

meddelas lärare, skolsekreterare, rektor eller verksamhetsledare.  

Olycksfall och mobbning skall omedelbart meddelas lärare eller hälsovårdare. 

Snöbollskastning och andra farliga aktiviteter samt innehav av alla slags vapen är förbjudna på skolområdet.  

Cyklar, mopeder och bilar förvaras på de platser skolan anvisar. 

Under måltiderna iakttar alla ett hyfsat bordsskick och uppför sig väl. 

Mössor av inomhus. 

Ingen fotografering eller videoinspelning utan tillstånd. 

Elever och studerande skall vara försedda med nödvändigt läromaterial och lämplig utrustning. 

Till prov förs pennor gummi, linjal, passare, kalkylator, tabeller. Ej penaler, väskor, mobiltelefoner. 

Skolspråket är svenska. 

 

KLUBBAR OCH VERKSAMHET UTANFÖR SKOLTID 
 

Klubbverksamhet förutsätter ledare i myndig ålder. All användning av skolans utrymmen och utrustning 

kräver tillstånd av rektor, ekonomichef och ansvariga lärare. Medlemmarna städar de utrymmen klubben 

använt. 

 
UNDERVISNING UTANFÖR SKOLAN 
 

Lägerskolor, exkursioner, studiebesök och andra aktiviteter sker enligt skolans regler, anpassade till 
situationens krav. 



 
ARBETSRO 
 

Effektiv inlärning förutsätter arbetsro, som alla bidrar till.  

 
TOBAK OCH BERUSNINGSMEDEL 
 

Tobaksrökning och all användning av berusningsmedel är förbjudna på skolans område, under skoltid och i 

samband med undervisning utanför skolan. 

 
ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
 

Beträffande omständigheter som inte särskilt är bestämda i ordningsreglerna följs gällande utbildningslagar 

och -förordningar samt övriga stadganden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA  

Lärarna 

o Bäcklund, Inger (huslig ekonomi, hälsolära, företagsamhet) 
o Candé, Lasse (fysik) 
o Elf, Charlotte (biologi, geografi, hälsolära) 
o Forslund, Marika (kemi, fysik och matematik) 
o Hemminki, Maritta (engelska) 
o Järv, Ülle (gymnastik) 
o Järv, Vallo (teknisk slöjd) 
o Laine, Heidi (klasslärare för åk 1-2, gymnastik och engelska) 
o Lauretsalo, Lena (textilslöjd och bildkonst) 
o Lindroos, Merja (tyska, engelska åk 6) 
o Lundqvist, Tiina (finska) 
o Mickos, Christina (psykologi) 
o Mickos, Susanne (modersmål åk 9) 
o Pakkanen, Paula (klasslärare för åk 3-4, religion och modersmål) 
o Rissanen, Sofia (specialundervisning, elevhandledning, studiehandledning) 
o Sandelin, Benedict (historia, samhällslära, religion och filosofi) 
o Sirén, Piia-Maarit (biologi, omgivningslära, gymnastik) 
o Suutari, Taina (klasslärare, undervisar flera ämnen också i åk 5, 6, 7 och 8) 
o Tjeder, Ole (IKT och matematik) 
o Tollin, Björn (musik, modersmål) 
o Wennerstrand, Jani (matematik och kemi) 
o Åhlberg-Nieminen, Pia-Maria (musik åk 1-6, engelska, religion) 
o Öksnevad, Susanne (modersmål) 

 

Elevassistenter 

o Susanne Mickos 
o Piia-Maarit Síren 
o Anna Wirzenius 
o Pia-Maria Åhlberg-Nieminen 

Eftisledare  

o Eija Holkko 
 

Ledningen, administrativa sidan och fastighetsfunktionen 

o rektor Anders Nordström 
o verksamhetsledare Päivi Voima 
o biträdande rektor Jani Wennerstrand (åk 7 - GIII), prorektor 
o ledande klasslärare Taina Suutari (åk 1 - 6) 
o skolsekreterare Jaana Stenberg-Pousi 
o ansvarig för AV- och IT-sektorn Ole Tjeder  
o städerska Minna Turtiainen 
o fastighetsskötsel, T&K Karppanen Oy 

 



 

Därtill har vi nära samarbete med: 

  

o skolpsykolog Anna-Stina Wikman 

o skolkurator Ritva-Liisa Bruce 
o skolhälsovårdare Kirsi Sinisalo 
o skolläkare  
o köksbiträde (från Kymijoen ravintopalvelu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KONTAKTUPPGIFTER 

 

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 

Keisarinmajantie 9 

48230 Kotka 

 

E – M A I L ,  T E L E F O N   OC H   F A X 

 Kotka Svenska Samskola, kansli                05-2190 800  

 Rektor Anders Nordström                               rektor@kotkasamskola.com 05-2190 810 

  Skolsekreterare Jaana Stenberg-Pousi       kanslist@kotkasamskola.com 05-2190 800 

                  Ledande klasslärare  Taina Suutari       grundstadiet@kotkasamskola.com   05-2190 812 

Verksamhetsledare Päivi Voima             paivi.voima@kotkasamskola.com    05-2190 820 

 Elev- och studiehandledare Sofia Rissanen  opo@kotkasamskola.com 05-2190 813 

 IT-ansvarig Ole Tjeder                  it@kotkasamskola.com 05-2190 800   

Ämneslärarna            05-2190 811           

Klasslärarna               05-219 0812 

 Skolhälsovårdare Kirsi Sinisalo    044-7024403  

 Eftermiddagsklubben Eija Holkko       05-2190 823 

 Skolpsykolog Anna-Stina Wikman    050-5545 142  

Skolkurator Ritva-Liisa Bruce   040-7469 132 

Elevassistenter Piia-Maarit Sirén, Pia-Maria Åhlberg-Nieminen, 05-2190 812 

Susanne Mickos, Viivi Mickos och Anna Wirzenius ,  05-2190 811 

e-mail: förnamn.efternamn@kotkasamskola.com  
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