Handledning i kursvalet för första årets studerande vid Sibbo gymnasium
GLP 2016 (3.4.2016)
Det totala antalet kurser i gymnasiet är minst 75. Ett övre tak finns inte. Därför är det bättre
om du planerar att ha några kurser över minimiantalet än om du försöker klara dig undan på
enklaste möjliga sätt. Det viktigaste är att du får tillräckligt med sådana kunskaper att du har bästa
möjliga chans att klara dig så bra som möjligt i din slutexamen och vidare i dina kommande studier.
Inför första året i Sibbo gymnasium behöver du endast fundera över vilka kurser du skulle vilja
genomföra under ditt första år i gymnasiet. Under första årets vårtermin gör du sedan ditt val för
resten av din skoltid.
Du har rätt att under hela din studietid korrigera eventuella felval eller ändra din studieplan. Det
gäller bara att kontakta studiehandledaren så diskuterar ni tillsammans fram den för dig bästa möjliga
lösningen.
Det kan ibland hända att någon kurs inte får ett tillräckligt stort antal deltagare och därför inte kan
erbjudas. Om du hör till dem som ursprungligen har valt en sådan kurs bör du välja någon annan kurs
i stället. Det här får du veta om när den så kallade kursbrickan är klar.
Även om du får göra omval hela tiden bör du dock tänka väl igenom dina val redan nu och inte välja
sådant som du inte alls vill ha. Men de obligatoriska kurserna (som du måste ha) måste du välja även
om de inte verkar så intressanta.
Om du har tänkt klara av gymnasiet på tre år borde du ha minst 28 kurser under det första
året. Det är i allmänhet bättre att ha litet flera kurser i början av sin studietid så får man det litet
lättare sedan. Man har då också möjlighet att gå om någon kurs som har gått dåligt. Se till att ditt
kursantal blir ungefär 28-32 under det första året.
Även om du har tänkt gå gymnasiet på 3,5 - 4 år skulle det vara bra att ha ungefär 28 kurser under
det första året. Diskutera med studiehandledaren så ser ni vad som blir bäst.

Ämnesvisa råd för kursval:
Modersmål: Du skall välja kurserna 1, 2 och 3. Kurs 10 rekommenderas för dem som har
vitsordet 7 eller lägre på avgångsbetyget från grundskolan. Elever kan även uppmanas
välja denna kurs om läraren anser att behov finns.
Finska: Du skall välja kurserna 1, 2 och 3. Om du är från en tvåspråkig familj eller annars bara
anser dig vara stark i finska kan du välja den grupp i finska som kallas MoFi
(modersmålsinriktad finska). Du kan också välja kurs 10 som är tänkt som en övningskurs
för svaga elever.
Engelska: Du skall välja kurserna 1, 2 och 3.

Tyska/Franska: Om du har läst tyska eller franska i högstadiet och vill fortsätta med samma språk
i gymnasiet skall du välja kurserna på raderna med Tyska B2 respektive
Franska B2. Du skall i så fall välja kurserna 1, 2 och 3.
Om du har läst ett extra språk i högstadiet, och gärna skulle fortsätta med det trots
att dina kunskaper inte är så bra, kan du starta på nytt med detta språk i
gymnasiet.
Då behöver du säkert inte börja med kurs 1 utan kan välja kurs 2 och kurs 3 på
raden med Tyska B3 respektive Franska B3. Diskutera med läraren!
Om du vill börja med ett nytt extra språk i gymnasiet eller inte har läst något språk
i högstadiet, så skall du välja på raderna med Tyska B3 eller Franska B3. Det är
kurserna 1, 2 och 3 som du då skall välja.
Du kan alltså om du önskar läsa Tyska som fortsättningsspråk alltså B2 och
börja med Franska som nybörjarspråk alltså B3 eller vice versa.
Som nytt språk kan du också välja Spanska B3. Vi erbjuder tre kurser. Nästa läsår
ordnar vi högst antagligen endast fortsättningskurserna 4,5,6.
Du är inte tvungen att läsa ett extra språk i gymnasiet, men det är nog att
rekommendera att du gör det med tanke på framtida yrken!
Matematik: Du måste välja mellan lång och kort matematik. Om du har tänkt dig en framtid
inom det tekniska eller naturvetenskapliga området, exempelvis medicin, bör du
välja lång matematik. Om du har förutsättningar att klara av lång matematik borde
du försöka satsa på den. Du bör dock vara medveten om att den kräver en hel del
arbete från din sida.
Om du väljer att satsa på lång matematik bör du under första året välja kurserna 1, 2,
3, 4 och gärna också kurs 11.
Om du däremot stannar för kort matematik bör du välja kurserna 1, 2 och 3.
Fysik: Välj kurs 1. Alla måste läsa en kurs fysik i gymnasiet. Man skall helst läsa den under det
första året. Om du däremot vill läsa mera fysik t.ex. ifall du skall fortsätta med en
teknisk eller naturvetenskaplig utbildning, exempelvis medicin, skall du dessutom
välja kurserna 2 och 3.
Kemi: Välj kurs 1. Alla måste läsa en kurs kemi i gymnasiet. Man skall helst läsa den under det
första året. Om du däremot vill läsa mera kemi t.ex. ifall du skall fortsätta med en
teknisk eller naturvetenskaplig utbildning, exempelvis medicin, skall du dessutom
välja kurs 2.
Biologi: Kurs 1 läses under första året.
Geografi: Kurs 1 läses under första året.
Filosofi: Du skall välja kurs 1 under första året.
Religion/Livsåskådning: Välj kurs 1 under det första året.
Historia: Du skall välja kurs 1 under första året. Du kan också om du önskar välja antingen kurs 4
(Kulturhistoria), kurs 5 (Finlands gamla historia) eller kurs 8 (Antikens historia).
Samhällslära: Du skall helst inte läsa detta ämne under det första året
Psykologi: Välj kurs 1. De som vill läsa flera kurser psykologi kan dessutom välja kurs 2 under det

första läsåret.
Bildkonst: Välj kurs 1. Du måste ha en kurs både i bildkonst och i musik under det första året.
Musik: Välj kurs 1. Du måste ha en kurs både i bildkonst och i musik under det första året.
Gymnastik: Välj kurs 1. Du kan också om du önskar välja kurs 3. Kurs 1 går på hösten en gång per
vecka och kurs 3 går på våren en gång per vecka.
Hälsolära: Välj kurs 1. Alla måste läsa en kurs hälsolära i gymnasiet.
Studiehandledning: Välj kurs 1
Datateknik: Ingen kurs är obligatorisk. Kurser ordnas i mån av möjlighet som nätstudier
Andra språk: Kurser kan läsas vid Medborgarinstitutet.
GNet: GNet är det största finlandssvenska gymnasiesamarbetet i vilket tio gymnasier erbjuder 1800
studerande en kursbricka med ett 30-tal distanskurser och virtuella kurser samt gemensamma
projekt. Målet är att erbjuda eleverna ett fortsatt brett och högklassigt kursutbud.
Kolla upp länken http://www.gnetkurser.com/
Diskutera med studiehandledaren om du är intresserad!

I läroplanen kan du läsa vad Sibbo gymnasiums olika kurser innehåller.
Läroplanens ämnesdel finns på skolans hemsida under Studier:
http://webfronter.com/natteamost/sibbogymnasium/
Vi samarbetar också med Östra Nylands Idrottsakademi. Du kan läsa mera här:
http://iuakatemia.fi/sv/
Vi ordnar också i samarbete med Savijärvi gård en kurs som behandlar hästen i teori och praktik.
Kursen lämpar sig både för den som har ett hästintresse och för den som eventuellt vill utbilda sig till
veterinär. För mera information vänd dig till gymnasiets kansli

