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KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 

LÄSÅRET 2019-2020 

Det här läsåret har grundskolans åk 1-9 haft 105 elever och gymnasiet 27 studerande, vilket 

tillsammans gör 132.  

 

Läsårets tyngdpunktsomsråde/ tema är ”Vi bryr oss om hav och miljö”. Temat genomförs som ett 

mångvetenskapligt lärområde. Startskottet för årets tema var KSS-dagen den 30.8.2019 då hela 

skolan arbetade under en halv skoldag i blandade grupper och cirkulerade till olika stationer.  

 

På våren arrangerade skolan en temadag 30.4. Temat var för årskurserna 1-6 Kreativitet och motion 

och 7-G3 Vi bryr oss om hav och miljö. Hela skolan deltog på grund av rådande omständigheter i 

vårkarnevaldagen på distans.  

 

Elevkåren i KSS har ett aktivt år bakom sig. Årets dagsverksinsamling gick till förmån för WWF:s 

naturskyddsarbete enligt läsårets tema, som var ”Vi bryr oss om hav och miljö”. Också elevkårens 

kioskraster är uppskattade bland eleverna. 

 

Suomen kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden och Förbundet för barnkulturcenter i Finland 

finansierar ett projekt som riktar sig till alla Finlands åttondeklassare 2018-2020. Projektet 

Konsttestarna möjliggör två kulturbesök per läsår. På höstterminen 2019 besökte åk 8 i KSS Kotka 

Stadsteater och Tanssiteatteri Hurjaruuth i Helsingfors. 

Skolan besöktes under läsåret av både enskilda personer och teatergrupper. Bland annat föreläste 

Mikael Sjövall om Den svenska minoriteten i Estland för gymnasiet, dreamster Christer Strandberg 

besökte vår skola och talade om hur man kan följa sina drömmar för årskurs 7-G3. Teater Taimine 

och Unga Teatern uppträdde med olika pjäser. 

Hela skolan studerade på distans från och med 18.3–13.5.2020 på grund av undantagstillståndet. De 

sista skolveckorna öppnades skolans grundläggande utbildning för närundervisning. 

Gymnasiestuderande fortsatte att studera på distans. 

Samarbete 

Samarbetet med andra gymnasier har fortsatt och utvecklats. Gymnasienätverket GNet där 13 

finlandssvenska gymnasier erbjuder 1-3 nätkurser breddar kursutbudet speciellt för ett litet 

gymnasium som KSS. En gemensam lärarfortbildning stärker också kontakten mellan ämneslärarna. 

Det regionala östnyländska samarbetet SiBoLoKo som inleddes 2015 och fått ett nytt avtal från 

början av år 2018 har  utvecklats från att ha startat på ett administrativt plan till samarbete mellan 

lärare och studerande i de fyra gymnasierna. 

Resor 

 

I planerna fanns i maj en resa till Gdansk med gymnasiestuderande i KSS och Lovisa Gymnasium. 

Resan flyttades till höstterminen 2020.  

 

In memorian 

Under jullovet nåddes skolan av den sorgliga nyheten att skolans lektor i lång matematik och kemi 

Jani Wennerstrand avlidit. 

 



 De nya Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 

De nya grunderna publicerades i november 2019. Skolans lärare har arbetat med den nya 

läroplanen här inom skolan, men även i samarbete med SIBOLOKO (gymnasierna i Sibbo, 

Borgå och Lovisa) och ämneslärarna inom Gnet. Läroplansarbetet fortsätter inkommande 

läsår och den nya läroplanen tas i bruk hösten 2021.  

 
 

Övrigt samarbete 

KSS tackar Hyvinvointikeskus Huuma för träningar som de har ordnat åt våra elever under 

studentskrivningarna då vi inte haft tillgång till vår egen gymnastiksal. Vi tackar 

vårdnadshavarna Max Forsström för att han donerade skolan tre stycken ukuleler och Riikka 

Mänttäri för skridskor, fotboll, böcker och tidningar.  

 

Pensioneringar 

Efter detta läsår lämnar två av skolans lärare oss, Susanne Øksnevad, lektor i modersmål och 

litteratur och Tiina Lundqvist, lektor i finska. Susanne Øksnevad kom till KSS år 1982 som 

nyutexaminerad lärare. Hon var en visionär, som utvecklade undervisningen och arbetssätten 

till mer elev- och studerandeaktiva. Hennes hjärta brinner för det svenska språket, speciellt 

här i Kotka med omnejd. Susanne har arbetat hela sin långa karriär här i KSS och är nu 

välförtjänt sin pension. 

Tiina Lundqvist kom till vår skola i augusti 1995 efter att tidigare ha arbetat med varierande 

arbetsuppgifter. Hon vistades även utomlands en längre tid. Tiina har en bred kunskap inom 

sitt undervisningsämne och är en god pedagog. Hon är krävande, motiverande och omtyckt av 

både elever och studerande.  

Kotka Svenska Samskola tackar Susanne och Tiina för deras insats och önskar dem glada och 

aktiva pensionärsdagar! 

 

Alla andra önskar jag en skön sommar! 

Carina Stenbacka, rektor   



Läsåret 2019-20 
 

 

HÖSTTERMIN: 08.08.2019  -  20.12.2019            

HÖSTLOV: 21.10.2019  -  27.10.2019 

JULLOV: 21.12.2019  -  06.01.2020 

VÅRTERMIN:           07.01.2020  -  30.05.2020         
SPORTLOV: 24.02.2020  -  01.03.2020 

 

 

PERIOD 1:  to 08.08.2019 – fr 27.09.2020 
 må 26.8 Generellt elevvårdsmöte 

 må-on 26-28.8 årskurs 7 lägerskola till Solvalla, Esbo 

 fr 30.8 KSS-dagen. Startskott på årets tema Vi bryr oss om hav och miljö 

 on 4.9 Idrottsdagen 

 to 5.9 Föräldramöte årskurs 1-2, årskurs 9 

 to 12.9 Skolfotografering 

 on 18.9 Föräldramöte årskurs 3-4 kl. 17.30 

 to 19.9 Årskurs 8 besöker Kotka stadsteater (Konsttestarna) 

 fr 20.9 Årskurs 3-5 fadderbesök till Heureka 

 må 23.9 School actionday, v. 39 Skolan i rörelse 

 må-to 16.9-3.10 Studentskrivningar 

 on 25.9 Föräldramöte årskurs 6 kl. 18.00  
  

PERIOD 2:  må 30.09.2019 - on 27.11.2019  

fr 04.10 Dagsverksdag för årskurs 5-9, årskurs 1-4 enligt schema fram till kl. 

12.00 

 må 07.10 Ministudiemässa högstadiet och G1-G2 11-13, G3 kl. 10-13 

 fr 11.10 Omprov 1 kl. 12-16 

 to 10.10 Nuoret valtaavat kaupungintalon årskurs 9 

 to 10.10 Föräldramöte årskurs 7 och G1 kl. 18.00 

 må 21.10 – sö 27.10 Höstlov  

 on 06.11 Svenska dagen 

 må 11.11 Generellt elevvårdsmöte 

 ti 12.11 Dreamster Christer Strandberg årskurs 7→ 

 to 14.11 Teater Taimine Lyckomanifestet årskurs 7-G3  

 lö 30.11  Julbasar 

 

 

PERIOD 3:  to 28.11.2019 - on 5.2.2020  

 to 28.11 Hosiannakyrka kl. 10 

fr 29.11 Konsttestarna till Helsingfors, årskurs 8. Tanssiteatteri Hurjaruuth 

 on 5.12. Självständighetsfest kl. 10.00 

 ti 10.12 Pysseldag i åk 1-6 

 to 12.12 Omprov 2 kl. 12-16 

 fr 13.12 kl. 9.00 Lucia. Haminan lukio besöker vår skola 

 fr 20.12. Skoldag enligt schema kl. 8-13. Julfest i skolans festsal kl. 18.00. 



ti 14.1.2020 Mikaels Sjövall föreläste om Minoriteter i Estland för 

gymnasiestuderande. 

 To 23.1 Unga Teatern Fascinerade Ismer för gymnasiet 

 On 29.1 Psykosociala förbundet föreläser om ”Ibland suger livet” 

 

PERIOD 4:  to 6.2 - fr 3.4.2020 

 ti 11.2 Teater Taimine Thomas & Tryggve för årskurs 1-6 

 to 13.2 Bänkskuddardagen 

 fr 14.2 De gamlas dag 

 fr 21.2 Omprov 3 kl. 12-16 

 SPORTLOV 24.2 – 1.3 

 ti 10.3 – to 19.3 Studentskrivningar 

 

PERIOD 5:  må 6.4.2020 - lö 30.5.2020  

Påsk 10 - 13.4.2020 

 fr 24.4 Omprov 4 kl. 12-16 

 ti 30.4. Temadag på distans 

 må 25- fr 29.5 PRAO för årskurs 9 

 lö 30.6. Betygsutdelning för åk 1-6 kl. 9.00, åk 7-8 kl. 9.30 och åk 9 kl. 10.00 

 må 8.6. Omprov 5 kl. 9-13 

 må 15.6. Omprov kl. 9-13 

 

 

 

 

 

 

 

 



KSS 2019-20  Lärare och övrig personal 

Lärarna   

o Aminoff, Sophie (biologi, geografi, hälsolära) 

o Candé, Lasse (fysik, gymnastik) 

o Forslund, Marika (matematik, kemi) 

o Hemminki, Maritta (engelska, förtroendeman) 

o Hultcrantz-Airas, Frida (textilslöjd, bildkonst) 

o Järv, Ülle (gamlas dans) 

o Koski, Arla (gymnastik) 

o Laine, Heidi (klasslärare för åk 1-2, gymnastik) 

o Lindroos, Merja (tyska, finska, engelska) 

o Lundqvist, Tiina (finska) 

o Mickos, Christina (psykologi) 

o Mickos, Susanne (studiehandledning, livsåskådning) 

o Pakkanen, Paula (klasslärare för åk 3-4, religion, engelska) 

o Parjo, Paula (teknisk slöjd) 

o Rissanen, Sofia (specialundervisning, elevhandledning) 

o Sandelin, Benedict (historia, samhällslära, religion, filosofi) 

o Sirén, Piia-Maarit (omgivningslära åk 5-6, gymnastik åk 7, elevkårens 

handledare) 

o Suutari, Taina (ledande klasslärare, olika ämnen i åk 5-8) 

o Tjeder, Ole (IKT och matematik) 

o Tollin, Björn (musik) 

o Wennerstrand, Jani (matematik, kemi); vik. Kira Liljestrand och Sofia Paakkonen 

o Wirzenius, Anna (huslig ekonomi, företagsamhet, modersmål) 

o Åhlberg-Nieminen, Pia-Maria (musik åk 1-5, omgivningslära, livsåskådning) 

o Öksnevad, Susanne (modersmål) 

 

Skolgångshandledare 

Susanne Mickos  Maria Nyman 

Piia-Maarit Síren  Anna Wirzenius 

Pia-Maria Åhlberg-Nieminen  

 

 

Eftisledare  

o Maria Nyman 

 

Ledningen, administrativa sidan och fastighetsfunktionen 

 

o rektor Carina Stenbacka 

o biträdande rektor Ole Tjeder 

o ledande klasslärare Taina Suutari (åk 1 - 6) 

o skolsekretarare/ ekonomiassistent Jaana Stenberg-Pousi 

o ansvarig för AV- och IT-sektorn Ole Tjeder   



Elevkåren 

 

Läsåret 2019-2020 samlade hela 17 elever från alla klasser och grupper till elevkårens 

styrelse. Vi samlades regelbundet under hela hösten och början av våren i Myshörnan för att 

diskutera aktuella ärenden. Lågstadiet höll sina egna ministyrelsemöten. 

Elevkåren startade en återanvändningshörna. Familjerna städade sina vrår och hämtade 

svenska böcker och tidningar. Återanvändningshörnan blev genast populär bland de yngsta 

eleverna. 

Kulturkarnevalen 2019 ordnades i Ekenäs. Från gymnasiet deltog fem studerande och från 

grundskolan elva elever. 

Elevkårens styrelse fick besök av representanter från Kymijoen Ravintopalvelu. De svarade 

på de knepiga frågorna som eleverna och studeranden ställde om skolmaten. Diskussionen 

gick het och var väldigt givande. Det röstades fram ett namn till skolrestaurangen. Den döptes 

till Kniffel. 

Årets dagsverksinsamling var till förmån för WWF:s naturskyddsarbete enligt läsårets tema, 

som var ”Vi bryr oss om hav och miljö”. Vi tackar för ert värdefulla stöd! 

Under julbasaren sålde styrelsen glögg och pepparkakor. 

På årsmötet avtackades ordförande Fanni Kansonen. Efter henne har Anna Alastalo hoppat in 

som ny ordförande. 

I övrigt kan man konstatera att elevkårsarbetet fortsatt som förut. Kioskverksamheten 

förnyades mot hälsosammare riktning. Elever har också själv bakat godsaker till kiosken. 

Styrelsen har varit idérik och många idéer gror och väntar på nästa läsår. Vi önskar alla en 

frisk och avkopplande sommar! 

 

Anna Alastalo, elevkårens ordförande 

Piia-Maarit Sirén, elevkårens handledare 
 

 

 

 

 

 

 



Skolan i rörelse 

Under KSS-dagen (30.8.2019) startade vi vårt miljötema ”Vi bryr oss om hav och miljö!” 

med en gemensam tema-förmiddag. Elever och studerande fick på olika stationer bekanta sig 

med olika aspekter kring hav och miljö. Vi fick bland annat lära oss om sortering, nyttoväxter 

och var projektet ”Ett skräp om dagen” startade. 

 

Skolans idrottsdag 

Skolans gemensamma idrottsdag på 

Metsola plan den 4.9.2019. Vi hade tur 

med vädret och dagen blev lyckad. Vi 

startade med att utlysa skolfreden i KSS. 

Thomas Kullberg i åk 4 läste upp den: 

”Alla har vi rätt att bli hörda och 

respekterade. Det är viktigt att var och 

en får vara sig själv, unik och värdefull. 

Be om och ge förlåtelse, hjälp till då det 

behövs. Alla elever i vår skola har rätt 

att studera i trygg miljö. Tillsammans 

med skolans personal skapar vi, elever, 

en trevlig och positiv atmosfär. Vi ska 

kämpa tillsammans, lämnar ingen 

utanför. Vi bär alla ansvar för trivseln. 

Vi hoppas att läsåret blir lärorikt, 

intressant och till och med roligt. 

Härmed utlyser jag skolfreden i Kotka 

Svenska Samskola.” 

 

 



Jag bryr mig om dig 

Eleverna i åk 5-6 deltog i ”Jag bryr mig om dig”-promenaden vid Hovinsaaren-hoivakoti i 

samband med temaveckan om minnet 16-22.9.2019. Det var mycket uppskattat av 

åldringarna. 

 

 

Kotka skolors friidrottsmästerskap 

I oktober deltog många elever i Kotka skolornas friidrottsmästerskap för lågstadier. 

Undantagsvis ordnades tävlingarna i Ruonala idrottshall då friidrottsplanen i Karhula var 

under renovering. Vi hade många fina och bussiga elever, som deltog ivrigt och lyckades. 

Ruben Lingenfelter i åk 4 vann guldmedalj i kulstötning och klasskamraten Oona Figueira tog 

hem två silvermedaljer i 60m och längdhopp. Grattis alla för fina prestationer! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Det har varit ett exceptionellt skolår på många vis. Det är första vintern som  vi varken kunnat 

åka skidor eller skridskor. Vi lyckades någon enstaka gång åka pulka och testa miniskidorna 

på skolgården. 

Gossarna i åk 5-6 (Daniel, Elia, Emil, Onni, Anton och Valter) deltog med toppen humör i 

Kotka skolornas basketturnering på Steveco-arenan i februari. Jag var glatt överraskad av 

samspelet och glädjen mellan pojkarna, då det olyckligtvis blev så att vi förlorade våra två 

aktiva basketspelare (Ruben och Vilho) dagen innan turneringen pga förkylning. Tre förluster 

blev det: 21-14 mot Otsola, 22-8 mot Haukkavuori och 56-10 mot Langinkoski (som blev tvåa 

i turneringen). Vi såg massor av fina korgar och passningar under dagen. Mest imponerad och 

stolt var jag dock hur fint pojkarna betedde sig både på och utanför planen. Jag lovade att jag 

gör en volt, ifall gossarna lyckas göra en korg mot Langinkoski (som alla i laget var aktiva 

basketspelare). Det var en bra motivations-spruta för pojkarna lyckades med fem korgar! Onni 

i åk 5 såg till att jag faktiskt gjorde min volt senare på skolan, dock med hjälp av trampolinen 

och landningen var inte så speciellt vacker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårens temadag på distans 

Skolans gemensamma temadag gick av stapeln på valborgsmässoafton på exceptionellt vis 

under distansskolan. De lägre årskurserna hade temat motion och kreativitet. Eleverna byggde 

fina sugrörsraketer, labyrinter och färggranna ballonger hemma. De tillredde hälsosamma och 

pigga mellanmål åt sig själva. Under motionsbingo fick eleverna prova på olika aktiviteter 

och kryssa för det som de hann göra. Eleverna planerade hemma egna ninja-banor och 

skickade sedan sina bidrag som sammanställdes till en KSS-Ninjas video. Videon med våra 

fartfyllda ninjas ”in action” kan ses på skolans Facebook-sida.   

Ett stort TACK till alla elever och studerande som ställer upp och representerar vår skola! 

Heidi Laine 



STUDENTER LÄSÅRET 2019-2020  

 

HÖSTEN 2019  

Heikkilä, Niklas 

Paasi, Olivia 

Ruonala, Mette 

 

VÅREN 2020 

Alastalo, Kim 

Elo, Max 

Falck, Kalle 

Gartz, Mona 

Kansonen, Fanni 

Kosunen, Santeri 

Niemimaa, Nea 

Nousiainen, Elmer 

Saari, Ukko 

Tanskanen, Tatu 

 

 

 

 

 

 

 

Studentsång 

Musik: Prins Gustaf 

Text: Herman Sätherberg 

 

:,: Sjung om studentens lyckliga dag, 

låtom oss fröjdas i ungdomens vår, 

än klappar hjärtat med friska slag, 

och den ljusnande framtid är vår :,:  

 

:,: Inga stormar än, i våra sinnen bo, 

hoppet är vår vän, och vi dess löften tro 

när vi knyta förbund i den lund, 

där de härliga lagrarna gro, 

där de härliga lagrarna gro ... 

Hurra! :,: 

 

 

 



STIPENDIEFONDER OCH -MEDEL 2020 

Stipendier har delats enligt följande. 

Stipendier som skolan fått: 

Pyttis Lions Club  -för en duktig elev från Pyttis i åk 9 

Pohjola Norden   - e- böcker för goda kunskaper i modersmålet i åk 9 och G

   

Hufvudstadsbladet - 3 månaders digital prenumeration för en i G3 som gjort 

stora framsteg i studierna i modersmål, historia och 

samhällslära 

Östnyland - digital halvårsprenumeration för en i G3 som gjort stora 

framsteg i studierna i modersmål, historia och 

samhällslära 

Langinkosken Rotary - gott uppförande åk 9 

Insinööri Studio  - för framgång i mat-nat-studierna i åk 9 

Pyttis kommun  - ett gåvokort för en Pyttis elev i åk 9 

MLL Kotka  - ett gåvokort för en duktig och hjälpsam elev i åk 6 

Etelä-Kymenlaakson Urheiluakatemia - ett gåvokort för framgång inom idrott åt en elev i åk 9 

 

Kotkan Yrittäjät  - för företagsamhet, delas ut åt två elever 

Svenska studiefonden  - för gymnasiestuderanden, delas ut hösten 2020 

Forne skolgossars stipendiefond - för en ansvarsfull och skötsam elev i åk 5 

  - för framsteg i åk 6 

 

För visat intresse för tyska språket - för tre studerande i G3 

  

Tack till alla som gett stipendier. 

 

Från skolans stipendiefonder har delats ut enligt följande; 

Ivan Janssons stipendiefond - för bästa avgångsbetyget i åk 9 

Karhula Svenska Skolförening - pärmbilden 

Ano och Dagny Oinas stipendiefond - för framsteg under vårterminen delas ut åt en i klasserna 

åk 7, åk 8 och åk 9 

Fusses matematikfond - för en flitig och samvetsgrann matematiker i åk 5 

Essi Aladins minnesfond - för skicklighet i slöjd 



Olga Johansson-Peltonens stipendiefond -för den bästa prestationen i modersmålet i studentexamen 

Kymmenedalens Svenska  

Kontorsmannaförening - för en god kamrat och duktig elev i åk 1 

 - för en hjälpsam elev som gjort framsteg i skolarbetet  åk 

2 

- för utmärkt attityd under distansskolan och goda 

kunskaper i engelska åk 4 

- för god kamrat, hjälpsam och ansvarsfull elev i åk 4 

Solskensstatyetter  - Solskensflickan och Solskenspojken i åk 6 

Olav N Jensens minnesfond  - för Lucia uppdrag G2 

   - för gott kamratskap i G1-3 

   - för gott kamratskap i åk 7 och åk 8 

Sällskapsklubben i Fredrikshamn - för framsteg i historia för en elev från Fredrikshamn 

Dessutom delas ut ett stipendie för visat intresse för mat-nat studier i G3. 

 

 

 

Inkommande läsår 2020-2021 

Skolan börjar onsdag 12.8.2020 kl. 9.00 – 12.00 

Höstterminen on 12.8.2020 – lö 19.12.2020 

Vårterminen to 7.1.2021 – lö 5.6.2021 

Höstlov vecka 43 19-23.10.2020 

Jullov 21.12-2020 – 6.1.2021 

Sportlov vecka 9 1-5.3.2021 

Lovdag, Kristi himmelsfärdsdag to 13.5.2021 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärmbild: Thomas Kullberg, årskurs 4 


