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Program

• Slutförande av studierna i 
gymnasiet
Marianne Pärnänen, rektor

• Fortsatta studier
Kaisa Lappi, studiehandledare



Slutförande av studierna i 
gymnasiet

Rektor Marianne Pärnänen 16.11.2022



För att bli dimitterad krävs

Avgångsbetyg från gymnasiet

minst 75 kurser

48-52 obligatoriska kurser

minst 10 riksomfattande fördjupade kurser

godkänt slutbetyg i alla ämnen (2/3-regeln)

Godkänd i studentexamen

(minst) fem prov



På begäran prel. slutbetyg efter period 3

enskilda kursvitsord framgår

slutvitsorden i de enskilda läroämnena
medeltalet av kursvitsorden i de obligatoriska och 
riksomfattande fördjupade kurserna (avrundas 
uppåt)

fastställs av läraren/lärarna i ämnet

slutvitsordet i ett läroämne kan höjas
1. i ett fristående förhör (senast 30.4)

2. genom att vitsorden i de skolvisa kurserna också beaktas

3. enligt prövning av dem som beslutar om bedömningen (om 
den studerandes kunskaper och färdigheter är bättre än vad 
slutvitsordet skulle förutsätta) 



Efter ”abibetyget”, möjligt att endast

höja underkända kursvitsord för att bli 
godkänd i ett läroämne (senast inom april)

avlägga kurser för att komma upp till 
kursantalet 75 och 10 fördj.kurser
(nationella lp)

slutföra specialkurser

Allra helst: allt klart i P3!



Avgångsbetygets slutvitsord

Sifferbedömning

i alla obligatoriska läroämnen och valfria främmande 
språk

Anteckning om fullgjord prestation

studiehandledning

gymnastik och läroämnen som omfattar endast en 
kurs om den studerande begär detta*)

valfria främmande språk som omfattar endast två 
kurser om den studerande begär detta*)

*) blanketten lämnas in senast 10.2.2023



Särskilda studieprestationer

gymnasiediplom

prov i muntliga språkkunskaper

riksomfattande prov

utarbetade av utbildningsstyrelsen

anmälan till ämnesläraren

skilt intyg utfärdas



Sammanfattning av vårens händelser



Vårens studentskrivningar

Tisdag 14.3 Modersmålet, läskompetens

Torsdag 16.3 Främmande språk, kort lärokurs

Fredag 17.3 Modersmålet, skrivkompetens

Måndag 20.3 Främmande språk, lång lärokurs

Onsdag 22.3 Matematik, lång och kort lärokurs

Fredag 24.3 Psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

Måndag 27.3 Finska, lång och medellång lärokurs

Onsdag 29.3 Religion, livåskådningskunskap, lemi,
samhällslära, geografi, hälsokunskap



Prepptillfällen inför skrivningarna

repetition inför skrivningarna

frivilliga

ordnas i mars före skrivningarna

kan bestå av både muntliga och skriftliga uppgifter

omfattar samtliga kurser som den studerande har 
avlagt i läroämnet

rekommenderas!



Nya studentexamensstrukturen

minst fem prov, som uppfyller dessa krav:

studeranden får lägga till ett eller flera 
prov



Vad betyder bindande anmälan till SE?

att det inte går att stryka ämnen eller 
ändra nivån på proven

om en studerande uteblir/inte lämnar in 
en prestation för bedömning -> provet 
betraktas som underkänt

provavgiften måste alltid betalas



Får man anmäla sig till prov på annan nivå?

Man får anmäla sig till ett prov i samma 
ämne av annan svårighetsgrad förutsatt 
att det här provet

är ett ”extra” prov, dvs. att det inte ingår i de 
fem prov som krävs för att avlägga examen

ersätter ett underkänt prov, som är ett av de 
fem som krävs för examen, förutsatt att det i 
examen finns ett annat prov på den mera 
krävande nivån



ILMO verktyget

• kan användas för att
kontrollera vilka
ämneskombinationer
som är tillåtna

• https://ilmo.ylioppilastu
tkinto.fi/sv/sv

https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/sv/sv


Studentexamensavgifterna

Ingen grundavgift

provavgift 34 €

• Faktura skickas ut via stadens faktureringssystem.

• Avgifterna måste betalas. Vid eventuell annullering, som 
godkänns av SEN, kan examinanden anhålla om att få 
tillbaka provavgiften.



Egen utrustning med
Egen dator
med hållbar acku
och Ethernetport

Hörlurar (och 
mus) med usb-
koppling

Tillräckligt många
usb-portar för bl.a.
- usb-minnet med

digabiOS (som
datorn startas upp
med)

- hörlurar
- mus

OBS!
Dessutom behövs

1) Ethernet adapter
(om datorn saknar
Ethernetport)

2) USB splitter
(om datorn inte har
tillräckligt många usb-
portar)

Användning
av trådlös
tilläggsutrust-
ning är helt
förbjudet!



Coronaviruset

• Åtgärder för att minimera smittorisken
– följa myndigheternas och stadens allmänna råd och 

rekommendationer

– särskilda förhållningsregler för skrivningarna (info strax 
före skrivningarna startar)

• Studentskrivningarna och coronaviruset
– SENs anvisningar och föreskrifter

(https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-
coronaviruset)

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset


Studentexamensresultaten

senast 25 maj

skriftligen meddela skolan och SEN om 
man inte vill ha sitt namn publicerat 
(i samband med anmälan via Wilma)



Lördagen den 3 juni 2023 

Studentdimission i Kattan kl. 9.30

Mösspåläggning i Solennitetssalen kl. 13.00


