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Kotka Svenska Samskola omfattade vid våravslutningen den 31 maj 1972 sammanlagt 187 elever. I samband med 
dimissionen den våren bakades hela 20 studenter. Dessa utgjorde den första studentkullen som dimitterades från ”nya” KSS. 
När KSS idag - 40 år senare - lördagen den 2 juni 2012 avslutar sitt hundratjugosjunde verksamhetsår med dimission av 14 
nya studenter, upptar elevförteckningen 165 namn. Matrikeln markerar skolans roll som gemensam enhetsskola för hela 
Kymmenedalen. 
    
   Denna vår undervisar skolan 123 elever inom den grundläggande utbildningen (årskurserna 1 - 9) och 42 studerande i 
gymnasiet. I matrikeln har ingått 113 ungdomar från Kotka, 34 från Pyttis, sammanlagt 15 från norra Kymmenedalen samt  
2 från Fredrikshamn och dess grannkommuner, därtill 1 studerande från Östra Nyland. Dessutom är 12 barn inskrivna i 
förskoleklassen som verkar i Kotka Svenska Barnträdgård. Det totala antalet elever och studerande i Garantiföreningens 
utbildningsenheter är därmed glädjande 177. 
    
   Under det gångna läsåret har föreståndaren för Kotka Svenska Barnträdgård följt läroplanen för förskoleundervisningen. 
Från och med höstterminen 2006 gäller gemensam läroplan och timfördelning inom hela grundläggande utbildningen. För 
undervisning och fostran samt elevvården på årskurserna 1 – 6 ledande klasslärare Taina Suutari. 
       
   Elevvården har haft tillgång till egen skolpsykolog, elev- och studiehandledare, tre skolgångsbiträden och egen talterapeut. 
Med aktivt bistånd av skolläkare, hälsovårdare och skolverkets kurator har elevvården förmått möta krävande utmaningar.  
För eleverna på årskurserna 1 - 2 har skolan arrangerat eftermiddagsvård med mångahanda aktiviteter. Terminsplan och 
pedagogisk samordning tillför verksamheten nya dimensioner. 
    
   Årskurserna 1 – 4 har arbetat under ledning av sina klasslärare. Terminsindelat läsår gäller för årskurserna 1 – 6. 
Kursformad och periodiserad undervisning har präglat studierna på årskurserna 7 – 9 och i gymnasiet.   
    
   Från med den 1 januari 2007 gäller ett uppdaterat avtal om svenskspråkig grundläggande utbildning mellan 
Garantiföreningen och Kotka stad, ett avtal som stegvis beskurit stadens andel i det ekonomiska underlaget för 
verksamheten på årskurserna 1 - 9 
    
   Ett populärt tillvalsämne på årskurserna 8 och 9 har varit Ung företagsamhet. Eleverna engagerade har lärt sig grunderna i 
företagsekonomi och prövat färdigheterna via idrottsinriktade aktiviteter för yngre elever i skolsamfundet.  
Företagsamhetskurserna får från och med inkommande hösttermin fortsättning även i KSS-gymnasiet! 
 
   Gymnasieutbildningen för ungdomar erbjuder utvidgade studiemöjligheter. KSS har fortsättningsvis haft fruktbart 
samarbete på andra stadiet i Kotka. Skolans primära kursutbud har kompletterats med franska, spanska och ryska i 
granngymnasiet Langinkosken lukio samt studieprogram för idrottsgymnasium via EKA – Etelä-Kymenlaakson 
urheiluakatemia, numera även Södra Kymmenedalens idrottsakademi.  
    
 Ett expanderande inslag i gymnasiet är nätbaserade distans- och flerformsstudier inom ramen för Nätteam Öst som binder 
KSS till gymnasierna i Sibbo, Borgå och Lovisa samt Björneborg och Tammerfors.   
 
   Det senaste samprojektet mellan yrkesutbildningen och gymnasierna är GYNSAM – gymnasie- och yrkesnätverk i 
samarbete – satsar på att via närbaserade studier föra in grundläggande yrkesexamina för bland annat merkonom och 
bildartesan i gymnasiestudierna.  
 
   Lärarkåren har deltagit i skolning som fokuserat sociala media och röstvård. En grupp på fyra lärare  har intensivt utbildats 
i nätpedagogik och –didaktik samt utbildningsteknologi med fokusering på undervisnings- och inlärningsplattformen 
Fronter.. 
 
  Under detta läsår har skolans beredskapsplan och övriga instruktioner för krissituationer uppdaterats. 
 
     Idoga arrangörer bland elevkårens aktivister har under höstterminen och vårterminen genomfört eller medverkat i 
höstidrottsdag, dagsverke och vintersportdag..     
 
   Elevkårens café i Myshörnan har erbjudit mellanmål och annat mättande mums till självkostnadspris för 
eftermiddagshungriga i olika åldrar. 
 
 Dagsverket till förmån för Luontoliitto genomfördes fredagen den 18 oktober 2011. Projektet engagerade elever och 
studerande på årskurs 5 – G3.  Kulturella upplevelser och aktiviteter har läsåret bjudit på i form av många minnesrika inslag.  
 
    I slutet av augusti 2011 åkte lägerskolan årskurs 7 till Solvalla idrottsinstitut, där eleverna upplevde tre aktivitetsspäckade 
dagar. Eleverna bearbetade upplevelserna under klassföreståndartimmarna – och demonstrerade sina nya färdigheter för 
föräldrarna under en lägerskolekväll senare i september. 
 
    KSS-dagen firades den torsdagen den 1 september 2011 med konsertuppträdanden som skolans  musiklärare Björn Tollin 
övat in. Konserten blev återigen en hejdundrande succé!  Dagen därpå – fredagen den 2 september 2011 – löpte eleverna på 
årskurserna 1 – 6 UNICEF-rundan! 
 



     Svenska dagen uppmärksammades i traditionell stil, likaså självständighetsdagen. Däremellan upplevde årskurserna 1 - 4 
onsdagen den 9  november 2011 ringdans under ledning av Ann-Charlotte Elo och Catharina Westerholm. Onsdagen därpå 
deltog årskurserna 5 - 6 i en natur- och miljötävling på nätet. 
 
    Fredagen den 25 november 2011 samlades hela skolan till gemensam Hosianna-morgonsamling. Julbasaren hölls enligt 
kutym söndagen den 27 november 2011.  Arne Alligator kom på besök fredagen den 2 december 2011. Barnträdgården och 
årskurserna 1 - 4 deltog i konserten, som blev en oförglömlig upplevelse i sång, musik och utstyrsel för allom och envar. 
 
    Stämningsfull Lucia firade skolan den 13 december; eleverna på årskurserna 1 – 4 hade sitt traditionella julpyssel  dagen 
därpå. Höstterminen avslutades med stämningsfull julfest i Kotka kyrka.  
 
    Det som satte särskild programprofil på bänkskuddardagen  den 16 februari 2012 var onekligen rap-versionen av KSS-
sången, som framfördes av matematikduon Lasse Candé och Jani Wennerstrand: 
     

               Yo everybody from the KSS,  put your hands up in the air ´cause we´re the best!  
 
   Bänkskuddarkvällen bjöd på disco för årskurserna 1 - 6. Dansandet till dunkande låtar lockade eleverna från alla de  tre 
finlandssvenska skolorna i Kymmenedalen. 
 
   Festligheter i traditionell stil vankades det den fredagen den 17 februari 2012 – dagen efter bänkskuddardagen - då 
gymnasiets nya ”gamla” studerande ställde till med högtidlig bal. Gymnastiklärare Ülle Järv hade skapat specialkoreografi 
för fyra par. I kombination med ljussättning, damernas stiliga klänningar och kavaljerernas enhetliga frackklädsel blev balen 
en upplevelse mer än väl värd sin plats i minnenas bok. 
    
    Inför Valborg arrangerades den traditionella vårkarnevalen  redan  torsdagen den 27 april 2012 med modetema, aktivitets- 
och  arbetsstationer – bland annat graffiti såväl inne som ute - och skollunch med hamburgare – för andra gången i skolans 
historia! I kulturdagen deltog även elever från de finlandssvenska skolorna i Pyttis och Kuusankoski.   
   
  Fredagen den 4 maj 2012 vankades det teater för eleverna på årskurserna 5, 6 och 7. Kotka stadsteater bjöd på pjäsen 
Hundarnas Kalevala. Föreställningen förbereddes omsorgsfullt med preplektioner dagen före.  
 
   Europadagen den 9 maj 2012  uppmärksammades av elevkåren. Konceptet - som nästan alla följde - fokuserade kända 
europeiska personligheter, gärna med hjälp av speciell hatt. 
 
    Bekantningsdagarna den 10 och 11 maj 2012 bjöd på introduktionsupplevelser för de blivande ettorna och femmorna 
respektive sjuorna - som för första gången samlades till den präktiga storklass på hela 32 elever som stuvar om ordentligt i 
schema, utrymmen och arrangemang inkommande läsår. 
 
   Även gymnasiet har haft alldeles egna begivenheter i form av utfärder till Katarina och Arboretum - samt storsatsningen 
på pjäsen Morbror Vanja via samarbete med skådespelaren Anna Pöysti inom ramen för kursen "Muntert modersmål" med 
deltagare från G1 och G2. Otur tycktes följa Tjechovs produkt på Thalias tiljor å Klockriketeatern. Pjäsen inhiberades ett par 
gånger - vilket resulterade i en kompensationsföreställning i forma av pjäsen Moby Dick på Teater Lilla Skillnaden 
 
   Under vårterminen 2012 noterade KSS återigen förnämliga framgångar i skolidrottsförbundets turneringar. Pojkarnas 
volleybollslag tog silver i finalturneringen i Ekenäs – och gymnasieflickorna likaså silver i basketfinalen på hemmaplan i 
KSS.  Under de senaste åren har Samskolan verkligen haft lyft under örnavingarna…   
 
 

 
       

         Student Linnéa Tommola ritade våren 2011 denna örn – som numera är skolans logotyp 

 

    



Skolsångerna 
 

Kotka Svenska Samskola 
Musik: traditionell (Hoea ra) 1917 

Text: Ove Lindström 2010 

 

I vårt fagra fosterland, i vår stad vid havets rand, 

skolan här oss är så kär, namnet högt ärat bär: 
 

 Kotka Svenska Samskola, 

 Du tar hand om oss var dag. 

 Här du fostrar stora, små, 

 hos Dig vi trygga får gå. 
 

Du har varit kunskapshem sedan arton åttifem. 

lärdom ger som livet ser - kan vi önska oss mer! 
 

 Kotka Svenska Samskola, 

 Du tar hand om oss var dag. 

 Här Du fostrar stora, små,  

 hos Dig vi trygga får gå. 
 

Skolan bjudit flit och fest, vänner som vi saknar mest. 

Åren går, oss ödet rår, minnet av Dig består: 
 

 Kotka Svenska Samskola 

 Du tog hand om oss var dag. 

 Här Du fostrat stora, små, 

 hos Dig vi trygga fått gå - 

 hos Dig vi trygga fått gå! 

 

 Kymmenedalens sång 
           Musik: Uuno Klami 1934 

Text: Aukusti Simojoki 1934 

Svensk text: Ove Lindström 1997 

  

Sången ljuder, o Kymmenedalen, 

           över fagraste fädernesland. 

           Må den leda allt folk uti bygden, 

           för Dig verka så länge det kan. 
 

      :,: Kymmen'dalen, Du dyraste av alla bygder är, 

        I  den Högstes hand Din välgång är, 

        Kymmen'dalen, må sången Din ljuda, 

        över fagraste fosterjord :,: 
   

Uti forsarnas mäktiga vågor, 

Rinner rikedom, ja mycket mer. 

Dina solvarma åkrar har håvor, 

Åt Ditt folk de nog brödet allt ger. 

 

      :,:Du är kärnan uti vårt fosterland, 

               Ingen annan med Dig liknas kan, 

               Kymmen'dalen, vår stolthet och glädje, 

                                 Vi vill skydda Din lycka god :,: 

 



Nätteam Öst – virtuell verklighet via samarbete 
 
  Nätteam Öst (NTO) är ett samarbete mellan de svenskspråkiga gymnasierna i Sibbo, Borgå, Lovisa och Kotka. Syftet 
med samarbetet är att trygga det breda kursurvalet och att med gemensamma krafter garantera att våra studerande kan 
fördjupa sig i olika ämnen enligt önskemål. Detta gör man genom att erbjuda gemensamma nätbaserade gymnasiekurser.  
Från och med läsåret 2011 – 2012 medverkar de finlandssvenska privata gymnasierna i Björneborg och Tammerfors i NTO 
– som i juni 2012 kommer att inkludera även Helsinge gymnasium (Vanda)  och Gymnasiet Grankulla Samskola! 
 
    Gymnasierna erbjuder totalt femton nätbaserade kurser som samtliga studerande i skolorna kan välja. Under de fyra åren 
som verksamheten pågått har kurspaletten präglats av fördjupad kurs i studiehandledning, livsåskådning 1 och 2, ung 
företagsamhet, kulturmöten, EU-kunskap, regionalgeografi, repetitionskurs i biologi och geografi, datorgrafik, databaser, 
introduktions-kurs till och repetitionskurs i gymnasiets långa matematik, samhällsfilosofi, fysik samt musikens budskap och 
makt. Inför nästa läsår kommer vissa kurser att vara de samma eftersom behovet av dem kvarstår - medan några kurser byts 
ut och ersätts av nya.  
 
    Samarbetet inom nätbaserade distans- och flerformsstudier (ndf) sker via undervisnings- och inlärningsplattformen 
Fronter. Varje studerande har personligt användarnamn och lösenord. Handledning enskilt och i grupp ger alla studerande 
färdigheter att använda plattformen.  
 
   Inom ramen för verksamheten har ett antal lärare utbildats i Fronter-färdigheter och ndf-didaktik. Numera är ndf-läsåret 
indelat i tre perioder jämte sommargymnasium! Inom NTO är det Kotka Svenska Samskola som samordnar verksamhet och 
ekonomi. Inför nästa läsår utvecklar NTO gemensam kapacitet för videokonferens och yrkesinriktade nätkurser via projektet 
GYNSAM.   
 
 
 Sommargymnasium 1 - 11.8.2012 

 
  En specialitet som endast Nätteam Öst bland alla finlandssvenska utbildningsenheter på andra stadiet erbjuder är det 

mäkta populära sommargymnasiet NTO. Verksamheten fokuserar en introduktionskurs för alla de blivande studerande 

som ämnar satsa på lång matematik. Eftersom denna Fronter-baserade nätkurs egentligen repeterar den grundläggande 

utbildningens lärokurs i matematik, är sommargymnasiet något att satsa på för alla som fortsätter sina studier i 

gymnasiet. Introduktionskursen MAT15 genomförs 1 - 11.8.2012. Anmälan senast 31.7.2012 till Jani Wennerstrand, 

jani.wennerstrand@kotkasamskola.com 

 

   

GYNSAM stöder  gymnasie- och yrkesnätverk i samarbete  
     
    För att gemensamt utnyttja de finlandssvenska resurser som finns i regionaxeln Östra Nyland – södra Kymmenedalen 
påbörjades höstterminen 2009 ett samarbete inom andra stadiets utbildningar. Inom ramen för GYNSAM skapas ett 
gymnasie- och yrkesnätverk med samarbete inom ramen för nätbaserade distans- och flerformsstudier som inbegriper 
specialkurser och hela utbildningsprogram för de skolor och studerande som deltar i samarbetet. 
 
    I projektet deltar Kotka Svenska Samskola, Lovisa Gymnasium, Borgå Gymnasium och Sibbo Gymnasium samt Borgå 
handelsläroverk och  Inveon - Östra Nylands yrkesinstitut. Projektet administreras av Lovisa stad.  
 
    Yrkesinriktade studieprogram erbjuds gymnasiestuderande för avläggande av yrkesinriktad grundexamen på fyra år. I 
gengäld ger gymnasierna ut större ämneshelheter som möjliggör att studerande inom yrkesutbildningen kan avlägga 
gymnasiebetyg och studentexamen inom samma tidsram. Samtidigt förbereds dessa studerande för framgångsrika studier på 
tredje stadiet, i yrkeshögskolor, högskolor och universitet.  
 
    Inom projektet utvecklas utbildningsprogram för merkonom, datanom  och senare även för ICT-montör och bildartesan / 
konstgrafiker. Avsikten är att engagera fem procent av de deltagande skolornas studerande och tio procent av lärarna i den 
del av projektet som syftar till att studerande avlägger fler än en examen.  
    
    Inom studiehandledningen utformas ett program med gemensam databas som underlättar handledningen på andra stadiet. 
Målet är att studietiden för två examina hålls inom ramen fyra år. Handledningen beaktar också vilket kunnande som inte 
kan uppnås virtuellt - utan kräver praktiskt inriktade studier eller inlärning i arbete. Studiehandledningen samordnas och 
utvecklas inom ramen för delprojektet Flexteam Öst. 
     
    GYNSAM fokuserar i synnerhet lärarna. Deras färdighet och förmåga att producera undervisningsmaterial och undervisa 
i en virtuell lärmiljö förbättras via grundkurser, fortbildning och mentorskap. Undervisnings- och inlärningsplattformen är 
Fronter, gemensam för alla läroanstalter som deltar i projektet. Första fasen i projektet avslutas vårterminen 2012. 
Tilläggsfinansiering har utlovats för Gynsam + med nya moduler. Verksamheten finansieras gemensamt av Kulturfonden, 
utbildningsstyrelsen och upprätthållarna. Projektet ingår i utbildningsstyrelsens övergripande satsning på att utveckla 
effektivare, integrerade lärmiljöer på andra stadiet. 



KSS med i projektet Osaava - Kunnig    
 

   Tillsammans med skolverken i Lovisa, Borgå och Sibbo ingår Kotka Svenska Samskola från och med höstterminen 2010  

i ett projekt som fokuserar utredning av behov samt planering  och realisering av fortbildningen som arrangeras för 

undervisningspersonalen i regionen. Utbildningen beaktar sådana färdigheter som behövs för att inom grundläggande 

utbildning och utbildningen på andra stadiet förmå möta kraven fem år framöver. Projektet är tvåspråkigt, med interaktionen 

mellan språkgrupper och utbildningstillfällen som synergifaktor.  Undervisningsministeriet har beviljat projektet 

sammanlagt 250 000 euro; avvägningen är 150 000 euro för 700 finskspråkiga lärare respektive 100 000 euro för 500 

svenskspråkiga pedagoger.  

 
   Undervisningsministeriet har därtill inom ramen för Osaava – Kunnig beviljat projektet BUKT - de finlandssvenska 
privatskolorna i Björneborg, Uleåborg, Kotka och Tammerfors - statsandel 50 000 euro för utbildning av lärarkåren och 
utvecklandet av ett gemensamt kvalitetssystem. BUKT koordineras av Kotka Svenska Samskola och genomförs under 
perioden höstterminen 2011 – höstterminen 2012. 
 
 

ELEVKÅREN 
 
   Kotka Svenska Samskolas elevkår består av en eller flera representanter från årskurs 5 till gymnasiegrupperna. I början av 

varje läsår väljs en styrelse som består av ordförande, kassör och sekreterare, som sköter sina uppdrag under resten av 

skolåret. Valen sker med röstning under det stora elevvårdsmötet där alla elever och studerande från årskurs 5 till gymnasiets 

andra årsgrupp (G2) deltar. Årskurserna och årsgrupperna väljer dessutom egna representanter till styrelsen. 

 

   Elevkårens möten hålls därefter bara inom styrelsen där klassrepresentanterna även är med. Det är viktigt att komma ihåg 

att varje elev och studerande hör till elevkåren och har därför rätt att komma med idéer och förslag. På så sätt kan alla vara 

med och påverka vad som bestäms och besluts. 

 

   Under detta läsår har  elevkåren medverkat i temadagar, dagsverke och vårkarnevalen – samt stått för  elevcaféet i 

Myshörnan, där elevkårens styrelsemöten också hålls.  

 
    Elevkårens ordförande Annika Lyytikäinen har sammanställt följande rapport över verksamheten läsåret 2011 - 2012: 

 

Hösten började traditionellt med det stora årsmötet, där alla elever från  årskurserna 5 - 9 samt  gymnasiet deltar 

och klassernas nya elevkårsrepresentanter presenteras. Under mötet röstades också om eleverna ville dagsverka eller 

inte, och svaret blev ja.   

 

    Efter årsmötet började vi med den ordinarie mötesverksamheten och lade först upp en enkät på vad eleverna 

tycker om elevkåren. Vi fick in mycket värdefull respons och bland de som svarat lottades det ut biobiljetter. 

Kioskverksamheten har fungerat som förr och vi har haft den stora glädjen att i år ha väldigt självständiga och 

aktiva kioskförsäljare. Sortimentet har vi låtit påverkas av elevernas egna önskemål. I oktober dagsverkades det till 

förmån för Luontoliitto. I december delade elevkåren ut pepparkakor åt hela skolan och ordnade en julig frågesport.  

 

   I början av 2012 påbörjade elevkåren ett arbete gällande skolans trivsel- och toleransplan. Bland annat arbetade vi 

fram en enkät om elevernas skoltrivsel och resultaten var goda. På den traditionella temadagen sålde elevkåren 

munkar och mjöd. Elevkåren hade också fått komma med förslag beträffande olika aktiviteter under dagen.  

 

   På Europadagen den 9 maj fick eleverna klä ut sig enligt ett europeiskt land och därtill ordnades frågesport med 

Europa- tema. Utvalda deltagare belönades med presentkort till kiosken. Förutom de uppräknade sakerna har vi 

naturligtvis också tagit ställning i frågor beträffande till exempel skoltrivseln. 

 

    Nu kvarstår endast styrelsens och kioskförsäljarnas avslutningsfest och läsåret är förbi. Mål för följande år blir 

bl.a. att i mån av elevernas intresse få igång skoltidningsredaktionen igen. Vi har haft ett arbetsamt men belönande 

läsår och hoppas att ivern finns kvar då vi kommer tillbaka till skolan i höst. Personligen vill jag passa på att tacka 

alla elevkårsrepresentanter för ett aktivt arbete samt vår handledare Lena Lauretsalo för att du hjälpt oss i princip 

allt beträffande vår verksamhet.  

 

   Och för alla er som inte är med i elevkårsstyrelsen: kom ihåg att även ni är en del av elevkåren och får gärna 

komma med idéer och delta i verksamheten – tillsammans kan vi göra (nästan) vad vi vill! 

 

Ha ett skönt och avkopplande sommarlov! 



Tävlingsprestationer 
    
    Elever och studerande i Kotka Svenska Samskola har under läsåret utmärkt sig såväl fysiskt som intellektuellt i flera olika 
sammanhang.  En viktig faktor bakom de mångsidiga aktiviteterna är det arbete gymnastiklärarna Heidi Laine, Ülle Järv och 
Eki Luukka utfört. Förtjänstfullt och initiativrikt har även läraren i modersmålet Anu Roitto inspirerat elever och studerande 
till strålande insatser i volleybollturneringar. 
 
    Elevlagen har under läsåret mångsidigt berikat skolans idrottsmeriter i olika turneringar och tävlingar i volleyboll, 
korgboll, innebandy, simning och terränglöpning samt friidrott. 
     
    Kotka-turneringen i streetbasket den 14 maj 2012 resulterade i guld för flickorna på årskurs 4: Vilma Laine, Fanni 
Kansonen, Lilja Tast och Roberta Björnman vann alla sina matcher. Silver blev den för pojkarna på årskurs 3: Jaakko 
Puustinen, Hirvo Hohenthal, Kalle Nieminen och Eetu Laurinantti lovade satsa strongt inför turneringen 2013! 
 
   I församlingens Missio-turnering i innebandy belönades KSS-laget med fair play-utmärkelse för sin sportsligt 
utmärkta spelstil. Trion Pipsa Tanskanen årskurs 2, Iita Hyytiäinen årskurs 6 och Kasperi Hyytiäinen årskurs 8 deltog 
den 27 mars 2012  i stadens skolmästerskap i simning; Pipsa presterade brons  i 50 m rygg, Kasperi knep flera fjärde 
placeringar. 
 
   I stadens friidrottstävlingar i september 2011 gladde Riku Rintala med guld i kula i serien pojkar 10 år. Samskolans 
framgångar i stadens terränglöpningsmästerskap den 15 maj 2012 var glädjande goda: I serien pojkar årskurs 6 – 7 
bärgade bröderna Valtteri och Viljami Pätäri silvermedalj  respektive sjätte plats, medan Robert Tommola tog sig i mål 
som åttonde man. Rasmus Nousiainen noterades tvåa medan Riku Koskinen knep femte plats i serien pojkar årskurs 8 – 
9. Rasmus korades även till  årets optimist i Andelsbankens regi. Flickserien årskurs 4 – 5 såg Roberta Björnman bli 
sjunde medan Lilja Tast tog elfte plats. Elfte och tolfte placeringar presterade Isabella Svahn och Kaisla Karppinen 
bland flickor årskurs 6 – 7. 
 
 

 
 
     Silvermedaljer i SFSI-turneringen i volleyboll 2012 i Ekenäs bärgade Nico Kuusela årskurs 9, Riku Koskinen,  
     årskurs 8,  Jani Helenius C, Eric Tommola och Joonatan Kaario årskurs 9 samt Niklas Rosqvist, årskurs 8. 



  
 
      Silver slet gymnasieflickorna till sig mot Brändö gymnasielaget med två landslagsspelare. SFSI-finalturneringen  
      2012 spelades i KSS. Trötta och lyckliga står Sofia Knuutinen, Emilia Lehtoranta C och Arla Koski, G1 ännu  
      medan Maija Appelgren G1, Bea Brinkas och Janica  Helenius G2 samt Meeri Länsmans G1 tar sig igen  sittande 
 
   Jan Helenius, årskurs 8 hör till juniorlandslagskretsen i volleyboll. Han nådde FM silver i serien A-pojkar och FM-
brons i sin egen ålderskategori. Han hör även till landslaget i beachvolley. Systern Janica Helenius G2 deltog i 
landslagsuttagningen i volleyboll. 
 
   Inom ridsporten har Kia Danielsbacka årskurs 9 genom medverkan i landslaget befäst sin position bland landseliten i sin 
åldersgrupp. Det har klasskamraten Robert Björnman även förmått i alpina grenar med bronsmedalj i junior FM i slalom; 
han hör också till nationsgräddan i orientering – i likhet med sin syster Roberta!    Bröderna Pätäri på årskurs 7 tävlar på 
toppnivå i såväl skidskytte som orientering med bronsmedaljer som utdelning i Koululiikuntaliittos turneringar. 
Klasskamraterna Natalia Laurinantti  och Miska Laine är på god väg att bli  landslagsbokade i basket. Skolans 
tennistiger nummer ett är Riku Koskinen, åk 8 - med en fin bronsplacering i distriktsmästerskapen...  Engla Kosunen ,åk 
9 tog FM-brons i amerikansk fotboll - som spelare i ett pojklag! 
     
   I den riksomfattande tävling Nou Hätä blev åttorna Charlotte Aro, Carina Majander och Leena Pekkas skoletta.  



 Stafettkarnevalen och hejarklacksstämningen på Olympiastadion i Helsingfors är något som KSS-eleverna under de 
senaste åren sällan förunnats  avnjuta. Därför var det med förväntan och idog träning som eleverna på årskurserna 3 och 
4 förberedde resan till huvudstaden, där de fredagen den 25 maj deltog i olika stafetter.  För  deltagarna lev 
Stafettkarnevalen 2012 en upplevelse som gav garanterad mersmak. 
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TIMFÖRDELNINGEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN (ÅK 1 – 9)  

ENLIGT LÄROPLANEN 2004 

 
KSS erbjuder enligt den timfördelning statsrådet 2003 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  

Modersmålet   7 7 7 6 5 5 4 3 3 47 42 5  

A1-språk   Engelska         2 3 3 2 3 3 16 16    

A 2-språk  Finska*       1* 1* 2* 2* 2* 3 3 14 6  8*  

Matematik   4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 32 2  

Biologi och geografi   2 2 3 3 2 1 2 3 2 

32 31 

   

Fysik och kemi           1 1 2 2 3    

Hälsolära               0,4 1,6 1 1  

Religion/livsåskådning   1 1 1,5 1,5 1 2 1 1 1 11 11    

Historia, samhällslära           2 1 2 3 2 10 10    

Musik KF-

minimi 

för åk  
1-6  

44h 

1- 1- 2 1 2 1 1     

44  

+ 12 = 

56 

56 

   

Bildkonst 2- 2 2 2 2 2 2        

Slöjd (textil-, teknisk) 2- 2- 2 2 2 2 3        

Gymnastik 2- 2- 2 2 2 2 2 2 2    

Huslig ekonomi               3     3 3    

Elevhandledning               0.6 0,4 1 2 2    

Valbara ämnen                            

Tyska (B2-språk),                             

BK, MU,TS, TN, HL,                  6 7 

13 13 

   

IT, FÖ. GY                        

Sammanlagt   21 21 24,5 24,5 27 27 31 31 31 238 222 8*+ 8  

           (8*+8)    

*A2-språket finska har 6 åvh extra på åk 3 - 6: på åk 7 - 9 används 6 åvh (B1-språkresurs) och extra resurs 2 åvh.    

 



SPRÅKPROGRAMMET 
 

Förutom  modersmålet svenska omfattar språkprogrammet i  KSS två A-språk och ett B-språk. Engelska på A 1-nivå 

(första främmande språk) undervisas från och med årskurs 4. Finska på A 2-nivå ingår i studieprogrammet från och med 

årskurs 5. Finska undervisas enligt modersmålsinriktad läroplan. Därtill undervisas i nybörjarfinska enligt behov.  

 

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

 

TIMFÖRDELNINGEN I GYMNASIET ENLIGT LÄROPLANEN 2005  

 
Gymnasiestudierna består av obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. Läroplanen bestämmer i vilken ordning 

kurserna skall avläggas. 

Ämne eller temaområde 

           

Obligatoriska         

 kurser  

 

Riksomfattande 

 fördjupade 

 kurser  

  Övriga fördju- 

   pade kurser 

 

 Tillämpade 

 kurser 

 

Modersmål och litteratur      6      3     1 -     1 - 

Engelska (A1-språk)      6      2     1  

Finska (A2-språk)      6      2     1  

Tyska (B2-språk)      5     2     1  

Övriga språk (B3-språk)     6     2   

Matematik kort lärokurs      6      2   

Matematik lång lärokurs   10      3     1     1 

Biologi     2     3   

Geografi      2      2   

Fysik     1      7     1     1 

Kemi     1      4      1 

Religion eller livsåskådningskunskap      3     2   

Filosofi      1     3   

Psykologi     1      4   

Historia     4     2   

Samhällslära     2     2   

Konst- och färdighetsämnen      5    

a) Gymnastik     2     3     1  

b) Musik      1 - 2      3   

c) Bildkonst      1 - 2      3   

Hälsokunskap     1      2   

Studiehandledning     1      1   

Informations- och kommunikationsteknologi         6 - 8 

Obligatoriska kurser    47 - 51     

Fördjupade kurser minst   10     

Obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser 

sammanlagt minst  
  75     

 

De obligatoriska kurserna  (1 – 10 per läroämne) läses av samtliga studerande inom ramen för alternativen kort eller 

lång lärokurs i matematik, därtill antingen religion (evangelisk-luthersk/ortodox) eller livsåskådningskunskap. 

Dessutom skall minst tre kurser konstämnen ingå i studieprogrammet: minst en obligatorisk kurs i såväl bildkonst som 

musik. Därmed utgör det totala antalet obligatoriska kurser 47 – 51. 

 

De fördjupade kurserna är valfria kurser som ansluter sig till de obligatoriska kurserna i ett läroämne. De studerande 

skall välja minst tio fördjupade kurser i sitt studieprogram. Utöver minimiantalet riksomfattande fördjupade kurser kan 

gymnasiet ha egna fördjupade kurser som definieras i läroplanen 



De tillämpade kurserna kan vara integrativa kurser med inslag från olika läroämnen, metodkurser eller yrkesinriktade 

studier hos samma eller någon annan utbildningsanordnare. Det kan också vara fråga om andra studier som är förenliga 

med gymnasiets uppgift. Också kurser som fordras för gymnasiediplom i färdighets- och konstämnen kan höra till de 

tillämpade kurserna. Gymnasiediplomen avläggs enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar. Alla tillämpade kurser  

definieras i gymnasiets läroplan.  

 

Studieprogrammet upptar obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser, sammanlagt minst 75.    
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 - för positiv inställning till skolan                  Pipsa Tanskanen, åk 2  

 - för en skötsam elev och god kamrat                 Ville Kettunen, åk3                 

 - för visat intresse för läsning                                Hirvo Hohenthal, åk 3  

 - för litterära anlag                           Fanni Kansonen, åk 4  

 - fören god kamrat och goda kunskaper i engelska             Max Elo, åk 4  

 - för visat intresse för skolarbete                Isabella Rissanen, åk 6  

 - för gott kamratskap                 Jonne Niukkanen, åk 6 Solskenspojken  

 - för gott kamratskap                 Kaisla Karppinen, åk 6 Solskensflickan 

 

* Olav N Jensens minnesfond    

- för gott kamratskap (G1 - G3)   Julia Hämäläinen, G1   

- för gott kamratskap (åk 7 – 9)   Leena Pellas, åk 8   

- för gott kamratskap (åk 7 – 9)   Ian Ögård, åk 9    

 

* Erna Hornborgs minnesfond   engelsk bok  

 - för goda kunskaper i engelska (G3)  Kasper Wikman, G3 

 

* Studentklassen 1972    

 - för kämpatag  och ett gott resultat  Henna Rasi 

   på slutrakan (G3) 

 

* Pyttis Lions Club    

- för en duktig elev från Pyttis, åk 9  Viivi Mickos 

 

* Pyhtään naisvoimistelijoiden uskollisuuden kilta              

 - för en aktiv och motiverande gymnast                Viivi Mickos, åk 9 

 

* Pyttis Kyrkoby Marthaförening  r.f.   

- för en duktig elev i huslig ekonomi  Danny Terho, åk 9 
 

* Pohjola-Norden i Kotka                      

 - för goda kunskaper i modersmålet (åk 9),   Tuukka Tähti 

    från ett finskt hem 

 

* Pohjola-Norden i Kotka                      

 - för goda kunskaper i modersmålet (G3),   Ninni Karttunen 

   från ett finskt hem 

 

 * Pohjola-Norden                     bok  

 - för goda kunskaper i modersmålet  Matilda Sillanpää, åk 9 

    Annika Lyytikäinen, G1 

    Jenny Lindroos, G1 

    Emilia Lehtoranta, G1 

 



* Kotkan Suomi-Amerikka yhdistys ry   

 - för goda kunskaper i engelska språket (G3)  Paulina Tuhkunen 

 

* Kymmenedalens föräldraförening  r.f.  ordbok 

 - för visat intresse för svenska (åk5)                                    Mikael Westerlund 

  

* Hufvudstadsbladet   halvårsprenumeration 

 - för goda kunskaper i modersmålet och                Ida-Lina Brinkas 

    intresse för journalistik (G3) 

 

* Helsingin Sanomat   helårsprenumeration 

 - för goda kunskaper i finska (G3)                Petra Terho 

* Kymmene Aktiebolags 100-årsstiftelse   

 - för utmärkta kunskaper (G3)    Maria Nyqvist 

 

* Insinööri Studio Oy    

 - för framgång i mat-nat-studierna (åk 9)  Robert Björnman 

    Konsta Perttola 

* Kotka Mills Oy    

 - för goda kunskaper i matematik (G3)  Petra Terho   

   

* Kymen Sanomat    

 - för bästa studentuppsatsen (G3)  Ida-Lina Brinkas 
 

* Kotkanseudun Osuuspankki    

 - årets optimist (åk 8)                 Rasmus Nousiainen 

 

* Heli och  Pekka Markkulas stipendiefond                   

   (Kotkan Pelastakaa Lapset) 

 - för en flitig studerande                 Arla Koski, G1  

 - för en flitig studerande                 Siiri Kinnunen, G3  

 

* Pentti  Leistis stipendiefond                                    

   (Kotkan Pelastakaa Lapset) 

 - för en positiv elev åk 1 - 6                 TatuTanskanen, åk 3   

 - för en positiv elev åk 7 - 9                 Emil Pellas, åk 7 

 

* HaminaKotka   Satama Oy                   

 - för Luciauppdrag  2011    Annika Lyytikäinen, G1  

 - för en duktig elev åk 9   Mikael Paavolainen, åk 9   

 

* Förbundsrepubliken Tysklands ambassad  bok 

 - för utmärkta kunskaper i tyska (G3)  Emilia Sillanpää 

 

* Föreningen Natur och miljö r.f.  tidningsprenumeration Finlands Natur 

- för goda kunskaper i biologi och  geografi  Julia Hämäläinen, G1 

                     Sara Kansonen, G2 

       Kasper Wikman, G3 

 

* Nou Hätä                                    diplom och brandfilt 

 - för goda kunskaper i räddningsfärdighet  Charlotte Aro, åk 8 

    Carina Majander, åk 8 

    Leena Pellas, åk 8 

 

 

 

 

 

 



STUDENTUPPSATSER VÅREN 2012  

 

Vi älskar oss själva mer än vår nästa 
 

    En flicka med sina vänner står i en klädbutik och provar en stor hög med kläder som hon inte har råd med. Hon går 

fram till spegeln, ser på sig själv från topp till tå och medan hon drar fingrarna genom sitt blonderade hår frågar hon 

sina vänner: “Visst ser jag het ut?” 

 

    Hon är ett exempel på en modern Narcissos, en grekisk gud som blev förälskad i sin egen spegelbild. 

   

    Samhället som vi lever i betonar starkt individualitet, självständighet och framgång, och vi lever ett allt mer 

självcentrerat liv. Tidningarna bjuder på ett stort urval av artiklar om att älska sig själv, sin kropp och sina egenskaper. 

De skriver också gärna om rika och kända personer och påminner oss om att våra livs värden mäts enligt vår finansiella 

framgång och vår status i arbetsliv. 

    

    Medan vi jobbar både dag och natt för att skapa en karriär och nå den perfekta kroppsformen, när vi ständigt 

påminner oss själva om att vi är bra och kan klara av vad som helst, börjar delar av vårt synfält sakta försvinna tills vi 

ser på livet genom en smal tunnel. Då mister vi förmågan att se andra människors nöd och på grund av vår narcissism 

lämnas de utan hjälp. Då mister vi all äkta kontakt med våra medmänniskor och blir ensamma och utan hjälp när vi 

själva behöver den. 

    

    Människorna har aldrig varit lika ensamma som nu. De åker till jobbet ensamma i sina bilar, de sitter hela dagen 

framför datorskärmen och de umgås med sina vänner på nätet, där de också betalar sina räkningar, gör inköp och fyller i 

sina skattekort. När de går ute på gatan har de musik strömmande in i sina öron och blickarna fästade vid asfalten. De 

ser inte varandra. De kan gå förbi samma person varje dag utan att veta om det. Det är inte förrän det redan är för sent 

som de märker att ensamheten är det värsta straffet som människan uppfunnit åt sig själv. Då händer det ibland att 

människors kroppar hittas flera år efter deras död eftersom ingen har saknat dem. 

 

    När människan i sin själviskhet skapar en allt större klyfta mellan de rika och de fattiga ökar antalet ensamma och 

utomstående i samhället. Det är svårt för dem att be om hjälp eftersom samhället anser att var och en är sin egen lyckas 

smed och mänsklig svaghet tolereras inte. Alla kan ändå inte smida sin lycka av samma järn. Alla är inte nöjda med sig 

själva, alla tål inte mycket stress, alla kan inte bli rika och kända. Till exempel sitter anorektiska och deprimerade 

tonåringar framför TV:n och kan inte känna igen sig själva i kriterierna om att vara självsäkra, självständiga och nöjda 

med sig själva. De känner sig allt sämre och tror att de inte duger som människor. Också föräldrar har det svårt.  

 

    Förr hade man en hel by med människor som hjälpte till med barnuppfostran medan dagens föräldrar lämnas helt 

ensamma med en hög med böcker, vilka alla innehåller olika teorier om hur ett barn ska skötas. Ingen bryr sig längre 

om andras barn eller om att hjälpa nya föräldrar. Man fokuserar på att uppfostra de egna barnen till hjältar i framtidens 

samhälle. Dessa barn får ständigt höra hur underbara och duktiga de är och uppmuntras till att alltid tro på sig själva och 

att alltid se sig själva som vinnare. En sådan överdrivet positiv uppfostran kan leda till att ett barn som vuxen kommer 

att lida av riktig narcissism, vara alldeles känslokall, utnyttja sina medmänniskor till det yttersta och se sig själv som 

den absolut viktigaste och underbaraste människan på jorden. 

 

    Den mer vardagliga formen av narcissism, blindheten för andra människors behov och en självcentrerad världssyn, 

blir allt vanligare i det västerländska samhället och den kommer förutom med problem, också med en farlig likgiltighet 

för dem.  

   

    Vi får inte vara som flickan i klädbutiken och bli fängslade av vår egen spegelbild. Vi får inte blunda för varandras 

problem och låta mänskligheten förinta sig själv i sin iver att bevisa sin överlägsenhet. Framför allt måste vi förutom 

oss själva också komma ihåg att älska vår nästa, som redan allt för länge fått leva utan kärlek. 

 

Ida-Lina Brinkas 50 p (skolvitsordet 9), delprestation av vitsordet eximia (83 poäng) 

 

 

 

 

 

 

 



Skrik slår lock för öronen 
 

    Vi har en uppfattning om att en målmedveten människa behärskar sitt modersmål och kan formulera sina tankar 

språkligt korrekt. När det gäller att uttrycka sig ligger betoningen på verbalt kunnande. Ändå är det den icke-verbala 

kommunikationen som berör människan starkare. 

 

    Man gör sig inte hörd i stormen, utan i lugnet. Det har fotografen Hannes Heikura tagit i betraktande i sin utställning 

”Tysta bilder”, år 2008. Redan namnet på utställningen förbereder 

besökaren för att ta i bruk andra sinnen än hörseln. En bild kan inte konkret tala, men man föreställer sig ofta en 

berättarröst åt den, men Heikuras bilder är verkligen tysta. De måste bemötas på ett visuellt plan. 

 

    Några av bilderna kan skildra en finländares verklighet, som vi skulle kalla för vardag. Ett av fotografierna kan tolkas 

som en gata i Helsingfors. Bilden är fokuserad på tre barn son går en bit efter folkmassan som syns i den suddiga 

bakgrunden. Vid första anblicken associeras fotografiet till stress med sin dystra stadsmiljö. Trots detta förblir bilden 

lugn tack vare att de tre barnen går i ljusa kläder och har vingar fortsatta på ryggen. Betraktarens tankar stannar upp och 

för en stund minnas man att det finns änglar i vardagen. Om man tar sig tid att tänka efter i tysthet, ser man de gärningar 

ens närmaste gör för att underlätta tillvaron. 

 

    Vardagen är full med små strävanden framåt. Ett av fotografierna har snappat upp ett barns försök att stå på skridskor. 

Bilden är skuren så att föräldern som håller barnet i handen i stort sett blir utanför. Blicken faller lätt på barnet, med 

hjälm och i en röd ishockeyskjorta, som med tungan mellan tänderna koncentrerar sig på att hållas upprätt. Den vuxna 

ger sitt stöd men barnet upplever ändå att det självt klarar av någonting. Så är det med alla. Vi vill stärka vår självkänsla 

med att bemästra svåra saker och situationer, men vi behöver grundtrygghet för att våga försöka. 

 

    Det ingår många olika bilder i utställningen, men det går en röd tråd genom dem alla. Hannes Heikura lyfter fram 

små sanningar ur verkligheten. Fastän verklighet är ett begrepp finns det olika verkligheter. Som fotograf har Heikura 

verktyg att peta på dem med så att man ser det abstrakta också. Världen utgörs inte enbart av den egna världsbilden och 

därför finns det skildringar från andra kulturer. De kan verka tystare för oss, än de som berör en finländares vardag, men 

ju tystare bilden är, desto mer kan den få oss att känna. 

 

    I alltför många länder är krig ett faktum. En bild visar en soldat mitt i ett fält av blomster. I en trupp är soldaten en i 

mängden, men i Heikuras bild är han en individ. Det är lättare att känna empati och förståelse med en enskild person. 

Man antar att soldaten tagit sig friheten att vara en stund för sig själv och samla krafter. Det ser ut som om han är på väg 

tillbaka, för att han lyfter upp geväret på axeln. 

 

    Bilden väcker känslor med sina färger. Bakgrunden är ljusgrå och diffus, men man urskiljer berg i bakgrunden. 

Soldaten är vänd mot kameran men skuggad så att man inte ser ansiktet och han förblir en silhuett. Den  Den enda 

starka färgen utgörs av blommorna som är röda.  

     

Rött står för blod, men också för kärlek. En liten detalj, men utmärkande för bilden är en blomma som är instucken i 

pipan på soldatens gevär. Den röda blomman blir en symbol för en kamp, där man försöker vinna ont med gott. Det sägs 

att hoppet är det sista som lämnar människan. 

 

    Den fjärde bilden tyder på en kultur där religionen utgör en samhörighet. Männen på bilden ser ut att ha samlats i ett 

religiöst syfte. Även i detta fotografi är bakgrunden ljus och människorna skuggade. Kontrasten skapar 

sinnesstämningen. Solljuset förmedlar en känsla av att det är varmt och männen står därför i skuggan. En stunds svalka 

ger ro och rum för inre tankar. Det främjar ett sunt liv med mindre stress. Bilden förmedlar ödmjukhet, i och med att 

männen är samlade men ingen framhäver sig själv genom att yttra sig. De har stillat sig i grupp och upplever 

samhörighet i tystnaden. Detta fenomen kunde vara hälsosamt i de samhällen där man jäktar för mycket och inte tar sig 

tid för att hämta andan. Tystnad och ljud är varandras motsatser och kan inte finnas till utan den andra. 

 

    Små känslomässiga ögonblick kan beröra starkt och fotografier kan föreviga bilder bakom dem. Tyvärr försöker man 

alltför ofta nå människor med höga ljud och starka färger. Det torde vara orsaken till att Heikura valt ett annat 

tillvägagångssätt för att få människan att reflektera och lyssna på sin inre röst. Så att hon får en möjlighet att se de små 

sakerna som underlättar vardagen, och fram för allt, att ära sig av varandra och andra. 

 

Emilia Sillanpää 45 p (skolvitsordet 8½), delprestation av vitsordet laudatur (96 poäng) 

 

     

 



A letter to the editor 
 

Dear Sir!  

 

There's one day a year that makes my blood boil and my bores tremble with fury. A day that's supposed to be wonderful 

and romantic but never lives up to its promises. Everybody doesn't get to have a sweetheart on Valentine's Day.  

 

Valentine's Day is nothing but a bunch of commercial rubbish invented by the Americans as an excuse to sell more 

needless flowers and chocolates. It's yet another way of showing people how shallow they are. If you really loved 

someone, you wouldn't need a separate day for showing it. Your loved one would notice it since you ought to show it to 

him or her every day.  

 

And have you ever wondered how all those who are single feel? Devastation and loneliness are doubtlessly the feelings 

we experience that day. All those lovers holding hands during a stroll in the park and all those romantic movies on TV 

are bound to make us jealous and depressed.  

 

Love is not to be commercialized and made into something shallow. If you want to celebrate how madly in love you 

are, you might as well get a room. There's no need for making the single people suffer while witnessing your happiness.  

 

Petra Terho  

Pyhtää                  

92 poäng av 99; (97-5 på grund av att rubriken hade ändrats); delprestation av vitsordet 

laudatur (288 poäng) 

 

 

SKOLANS ARBETSTIDER LÄSÅRET 2012 – 2013  
 

HÖSTTERMIN:   13.08.2012 - 20.12.2012*   91 arbetsdagar   

HÖSTLOV:   24.10.2012 - 26.10.2012  

JULLOV:   21.12.2012 - 06.01.2013   

 

VÅRTERMIN:  07.01.2013 - 02.06.2013     97 arbetsdagar 

SPORTLOV:   25.02.2013 - 01.03.2013 

PÅSKLOV:   29.03.2013 - 01.04.2013 

 

TEMADAGAR:         TORSDAG   23.08.2012   Höstterminens idrottsdag 

   TORSDAG   20.12.2012   Skoldag och julfest* 

                                  TORSDAG    07.03.2013   Vårterminens idrottsdag  

            TISDAG   30.04.2013   Vårkarneval 

   *Fredag 21.12.2012 inarbetas torsdag 20.12.2012 

 

LEDIGA DAGAR:  TORSDAG   06.12.2012 Självständighetsdagen 

  ONSDAG     01.05.2013 Första maj      

  TORSDAG     09.05.2013 Kristi himmelsfärd  

 

PERIODINDELNING: 

          Period                 Arbetsdagar 

 1 må  13.08.2012 -  on   03.10.2012  38 

 2 to    04.10.2012 -  to   29.11.2012  38 

 3 fr    30.11.2012 -  ti    05.02.2013      37 

 4 on   06.02.2013 - ti     09.04.2013      38 

 5 on  10.04.2013 -  lö    01.06.2013      37 

 

Omprov  och höjning av kursvitsord för gymnasiet och den grundläggande utbildningen ordnas måndagen den 10 juni 

2013 kl. 9 – 13. Omprov  och höjning av kursvitsord för den grundläggande utbildningen och gymnasiet ordnas 

måndagen den 17 juni 2013 kl. 9 – 13. Anmälning senast måndagen den 3 juni 2013 kl. 12.15. 



STUDENTEXAMENSDAGARNA HÖSTEN 2012   
 

PROVEN  I  HÖRFÖRSTÅELSE   
 

ENA     MÅNDAG    10.09.2012 kl.  09.00     

FIA    TISDAG 11.09.2012 kl.  09.00 

TYB    ONSDAG 12.09.2012 kl.  09.00  

FRB    ONSDAG 12.09.2012 kl.  11.00 

RYB    ONSDAG 12.09.2012 kl.  13.00 

SPB     ONSDAG 12.09.2012 kl.  15.00  
 

 

DE SKRIFTLIGA PROVEN  
 

   MO-textprov                  FREDAG    14.09.2012 kl. 09.00  

   Engelska   MÅNDAG     17.09.2012 kl. 09.00 

   Realprovet 1    ONSDAG 19.09.2012 kl. 09.00 

     RE,LK,SL,KE,GE,HÄ 

   Finska   FREDAG 21.09.2012 kl. 09.00 

   Modersmålet essä  MÅNDAG    24.09.2012 kl. 09.00 

   Realprovet 2    ONSDAG 26.09.2012 kl. 09.00 

     PS,FF,HI,FY,BI 

   Matematik           FREDAG      28.09.2012 kl. 09.00      

   Tyska, m.fl.                          MÅNDAG 01.10.2012 kl. 09.00 
 
 

Anmälan till höstens studentskrivningar skall inlämnas senast tisdagen den 5 juni 2012. 
 
 

STUDENTEXAMENSDAGARNA VÅREN 2013   
 

PROVEN  I  HÖRFÖRSTÅELSE   
 

FIA     MÅNDAG    11.02.2013 kl.  09.00     

ENA    TISDAG 12.02.2013 kl.  09.00 

TYB    ONSDAG 13.02.2013 kl.  09.00  

RYB    ONSDAG 13.02.2013 kl.  11.00 

FRB    ONSDAG 13.02.2013 kl.  14.00 

SPB     ONSDAG 13.02.2013 kl.  15.00  

 

 

DE SKRIFTLIGA PROVEN  
 

   MO-textprov                  FREDAG    08.02.2013 kl. 09.00  

   Modersmålet essä                    MÅNDAG    11.03.2013 kl. 09.00 

   Realprovet 1    ONSDAG 13.03.2013 kl. 09.00 

     PS,FF,HI,FY,BI 

   Engelska   FREDAG     15.03.2013 kl. 09.00   

   Finska   MÅNDAG 18.03.2013 kl. 09.00 

   Matematik           ONSDAG      20.03.2013 kl. 09.00      

   Realprovet 2    FREDAG 22.03.2013 kl. 09.00 

     RE,LK,SL,KE,GE,HÄ 

   Tyska, m.fl.   MÅNDAG 25.03.2013 kl. 09.00 
 

 

Anmälan till vårens studentskrivningar skall inlämnas senast fredagen den 23 november 2012. 
 

 

RESULTATEN 
 

Höstens  resultat delges före den 15 november, vårens senast den 25 maj.   

 



ELEVERNAS HEMKOMMUNER 2011-2012 
 

 

20.1.2012  ÅK 1-9 G 1-3 Totalt 
 

 

 KOTKA     94 19 113 

PYTTIS     18 16   34   

IITTI       1      1   

FREDRIKSHAMN        2     2 

KOUVOLA     10   4   14 

LOVISA     1                           1      

 

Totalt   123 42  165 

=================================================== 

 

 

 

 

 

ELEVANTAL 2011-2012 
 

20.1.2012  Flickor Pojkar Totalt 
 

ÅK 1       4       5      9 

ÅK 2       5         4      9   

ÅK 3       3     10    13 

ÅK 4       9       7    16 

ÅK 5       1       5      6   

ÅK 6      11       6    17 

ÅK 7       5     14     19 

ÅK 8       5       6     11 

ÅK 9       4     19    23 

 

                                                       47                       76                   123 

 

G 1      8      4   12   

G 2      8      5   13 

G 3      9      8   17 

                            25    17   42                  

 

Hela skolan totalt   72                       93                    165 

============================================================ 

 


