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Info om studentskrivningarna hösten 2022: 

 viktiga datum 

 viktig information om specialarrangemang under Corona tider 

 praktisk information och råd inför skrivningarna 
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 Studentskrivningarna hålls i Harjurinne 1, adress: 

Bangatan 1, dvs. det finska lågstadiets 

gymnastiksal, ingång via F-dörren. 

 

 

 Det finns dåligt med parkeringsplatser vid 

Harjurinne 1, den närmaste parkeringsplatsen är vid 

kyrkan och utanför Bonga slott, Slottsgränd 1. Om 

du kommer i god tid kan du också lämna bilen vid 

vårt eget gymnasium och gå till Harjurinne. 

 

 

 Vad gäller användningen av munskydd så följer vi de direktiv som kommer till 

skolan just före skrivningarna, vi följer med Corona situationen och anpassar 

oss enligt den. I skrivsalen kommer det att finnas munskydd på varje plats och 

en tom påse för använda munskydd. 

 

 

 Håll tillräckligt med avstånd till den föregående både i tamburen och i 

omklädningsrummet. I salen går du direkt till din egen plats. 

 

 

 Kom ihåg god handhygien, tvätta händerna alltid då du har möjlighet vid wc-

besök eller använd handsprit. 

 

 

 Om du är sjuk eller har Corona symtom får du inte delta i skrivningarna. 
Meddela rektorn (044 0555290) genast i sådana fall för då måste din anmälan 

till skrivningarna annulleras. 

 

 

 

Studentskrivningarna börjar alltid kl. 9.00.  

Du ska vara på plats senast kl. 8.20. Innan skrivningarna börjar får 

du instruktioner inför det aktuella provet. Kom i tid! 
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Några viktiga råd inför skrivningarna 

 
1. Ta med ett id-kort (körkort, pass, FPA-kort med foto) och din laddare till datorn 

samt hörlurar till varje provtillfälle. 

 

2. Varje studerande ska infinna sig i tid till skrivningen senast kl. 8.20. Från 

skrivningen får man avlägsna sig tidigast kl. 12.00. 

 

3. Studentskrivningarna börjar kl. 9.00 och slutar kl. 15.00. Studerande med 

specialarrangemang kan få skriva en eller två timmar extra, alltså till kl. 16.00 

eller kl. 17.00. 

 

4. Eftersom provtillfället tar flera timmar, är det bra att 

ha med sig någonting att äta och dricka. Ta med dig 

mat och dryck ss. smörgåsar, sallad, frukt, godis, läsk, 

kaffe, te osv., men alla etiketter och extra 

omslagspapper måste tas bort eller tejpas över. Du 

kan packa in din mat i genomskinliga (frys)askar eller 

minigrip-påsar eller genomskinlig plastfolie. En 

lärare kommer att kontrollera allt det du för in i skrivsalen, på uppmaning 

måste du lämna bort sådant som anses olämpligt. 

 

5. Papper, väskor, telefoner, aktivitetsarmband och alla slags klockor får 

INTE tas med in i skrivsalen. I salen finns en stor klocka längst fram med 

vilken du kan kolla tiden. 

  

6. Väskor, pengar, etc. lämnas vid ytterkläderna utanför skrivsalen. Också 

avstängda telefoner lämnas vid ytterkläderna utanför skrivsalen. 

 

7. Alla papper som du får i skrivsalen och som du väljer att använda ska ha namn 

och examinandnummer på. När du är klar med skrivningen ska alla papper 

lämnas in åt kustodierande lärare vid huvudlärarbordet. Inga papper får vikas 

eller skrynklas. 

 

8. Om en studerande gör sig skyldig till luntning eller försök till det (telefon i 

skrivsalen räknas också som försök till luntning) eller på annat sätt bryter mot 

givna direktiv, förlorar hen rätten att delta i skrivningarna. Alla prov man avlagt 

vid skrivningsomgången betraktas som underkända. Om luntningsförsöket anses 

vara planlagt eller av svår art, kan studerande förlora rätten att delta i följande 

skrivomgång. 
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Bra att veta: 

 
 Det du behöver till provtillfället (pennor, suddgummi, linjal, mat och dryck) kan 

du ta med dig i en korg/ett ämbar, då finns det synligt där och du behöver inte 

prassla med plast eller papper. 
 

 Ta gärna med en sittdyna, det kan bli tungt att sitta på en hård stol i sex eller åtta 

timmar. 

 

 Klä dig i bekväma kläder. Varma kläder, enligt "lager-på-lager-principen". Det 

kan vara rätt kallt i gymnastiksalen! Du kan också ta med en liten filt. 

 

 Lämna skorna utanför skrivsalen. Det klampar när du går med skorna på och 

det stör andra. Yllesockor är bra! 

 

 Skala alla frukter på förhand, förvara dem i en plastburk - då undgår du 

nedsmetade fingrar. 

 

 Näsdukar och värkmedicin finns hos kustodierande lärare framme vid 

huvudlärarbordet. På toaletterna finns hygienartiklar ss. bindor och tamponger. 

OBS (nytt från hösten 2022): Du får ta mig dig egna näsdukar och 

hygienartiklar om de är förpackade i oöppnade förpackningar, men all text ska 

vara övertejpad. 

 

 Om du under skrivningarna har ärende till en övervakande lärare, ta då 

ögonkontakt, och räck upp handen.  

 

 Har du behov av mera papper, reservpennor, mediciner eller näsdukar stiger du 

upp från din plats och går till huvudlärarbordet längst fram i salen, där du 

lågmält kommunicerar med kustodierande lärare. 

 

 WC-besök övervakas av lärare. I en sådan situation tas igen ögonkontakt med 

den berörda läraren, räck upp handen, varefter man stiger upp när läraren visar 

”riktning” med kroppsspråk och går iväg, studerande följer efter. Endast en 

person åt gången besöker WC. Kom ihåg god handhygien. 

 

 När du rör dig i skrivsalen använd mittgången! När du stiger upp från din plats 

gå först mot mittgången innan du förflyttar dig framåt/bakåt/till höger/till 

vänster, det finns en hel del sladdar på golvet som man inte får snubbla på. 
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 Då du lämnar din plats för toalettbesök eller annat ärende, kom ihåg att använda 

skärmsläckaren, klicka på lås-ikonen längst uppe i högra hörnet! 
 

 

 

 

 

 

 

 Köbildning får inte förekomma i något sammanhang, inte vid inlämning av 

minnesstickan och alla papper, inte vid WC-besök eller vid andra ärenden till 

övervakande lärare. Man sitter lugnt på sin plats tills föregående studerande 

har sitt ärende klart. 

Allmänt bör du ju komma ihåg att: 

 överlånga uppsatser, skrivuppgifter och sammandrag i främmande språk 

bestraffas med poängavdrag 
 

 lita inte på att provens utformning är likadant år för år, vår som höst, nya typer 

av uppgifter kan komma! 
 

 läs instruktionerna noga för varje prov! 
 

 de papper som du har använt som ”klottpapper”, ska lämnas in då du avlägsnar 

dig från skrivsalen. De får inte vikas, rivas eller skrynklas! 
 

 utnyttja all den tid som du har till ditt förfogande 

Om du funderar över någonting tveka inte att fråga din grupphandledare, 

ämneslärare eller studiehandledare! 

 

Du hittar mera info också på studentexamensnämndens sida: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/foereskrifter/information-till-examinanderna/examinandinstruktion 

 

Lycka till med skrivningarna! 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/foereskrifter/information-till-examinanderna/examinandinstruktion

