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INFO OM LOVISA GYMNASIUM

Kontaktuppgifter till skolan:
Ring, skriv eller kom på besök i allt som gäller dina studier!
Adress:
Brandensteinsgatan 27A
Postadress: PB 77
07901 Lovisa
e-post:

lovisa.gymnasium@edu.loviisa.fi

Telefon och e-post:
0440-555290 rektor Anders Nordström
anders.nordstrom@edu.loviisa.fi
044-5051016 studiehandledare Ulrica Nybom-Isotalo
ulrica.nybom-isotalo@edu.loviisa.fi
0400-954342 skolsekreterare Lilian Järvinen
lilian.jarvinen@edu.loviisa.fi

Hemsida:

https://peda.net/loviisa/lg
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Om gymnasiet i allmänhet:
o Det är vanligast att gå tre år i gymnasiet. I det årskurslösa gymnasiet kan
studiernas längd variera mellan två och fyra år.
o Gymnasiet avslutas vanligtvis med studentexamen, på våren eller på hösten,
då man skriver studentproven under två eller tre på varandra följande
skrivningsomgångar.
o Gymnasiet ger allmän högskolebehörighet, d.v.s. med studentexamensbetyget
i fickan kan man ansöka om inträde i vilken högskola, universitet eller
yrkeshögskola som helst, även utomlands. Många dörrar står öppna för studier
efter gymnasiet:
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Folkhögskola,
studentlinjer
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Universitet och
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Vad krävs för att bli antagen till Lovisa Gymnasium?
Avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen
Lovisa Gymnasium har, som de flesta andra gymnasier, en
medeltalsgräns. Du ska ha 7,0 i medeltal i de gemensamma
kunskapsämnena på avgångsbetyget för att kunna börja studera vid
Lovisa Gymnasium.

motivation

arbetsvilja

koncentrationsförmåga

intresse

målinriktning

självständighet

ansvar

aktivitet
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Varför gymnasiet?
o Om du vet vad du vill och gymnasium krävs eller rekommenderas
o Om du inte vet vad du vill bli och du kan klara teoretiska studier
o Om du vill ha god allmänbildning innan du går ut i livet
o Om du vill ytterligare ett eller två år fundera på ditt yrkesval;
du får de studieavsnitt du klarat av i gymnasiet till godo i en annan skola på
andra stadiet – skolan ifråga avgör motsvarigheten
o Det behövs människor med bred allmänbildning i framtiden, människor med
kritiskt och konstruktivt tänkesätt!

Kom ihåg: Gymnasiet är en frivillig skola, dock råder närvaroplikt!

Bra med gymnasiet:
Bred allmänbildning, en stabil och trygg grund att stå på i en
internationell värld
historia, språk, matematik, biologi, religion, geografi, fysik, kemi,
psykologi, mm. – mycket av detta finns på den här nivån enbart i
gymnasiet.

Tid att fundera över yrkesval
i gymnasiet finns en studiehandledare som du inte skall tveka att besöka
för att få svar på dina frågor gällande din framtid om olika skolor

Kan bo hemma – ekologiskt!
kan använda samma bussar som högstadiet

Bekant miljö – för dig som nu går i Lovisavikens skola
skolhus, lärare, kamrater…
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Inga kostnader

 undervisningen är gratis
 maten är gratis
 böcker, licenser och annat
skolmaterial är gratis
 du får en dator till låns och efter
studenten avgör du om du vill
köpa den eller lämna den tillbaka
 du kan få studiestöd när
barnbidraget upphör, månaden
efter att du har fyllt 17 år.
Summan varierar, beroende på föräldrarnas inkomster.
 Du kan också få skolresestöd, som betyder att du har gratis
skolresor om avståndet mellan hemmet och läroinrättningen är
minst 7 kilometer i en riktning. Stödet erhålls oberoende av ålder
och oberoende av föräldrarnas inkomster.

Att observera:
 annan studieteknik än i högstadiet behövs – utantillpluggande fungerar inte
 aktivitet på lektionerna är en självklarhet
 vitsorden jämfört med högstadiet brukar sjunka till en början, ofta stiga sedan
 varierande arbetsformer: projektarbeten, inlämningsuppgifter,
inlärningsdagböcker, redovisningar, problem och fenomeninriktad
undervisning, arbeten och prov på dator, ämnesövergripande helheter.
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Det här är Lovisa Gymnasium
Lovisa Gymnasium är det enda svenskspråkiga gymnasiet, enda svenska skolan på
andra stadiet i Lovisanejden.
Gymnasiebyggnaden ligger, tillsammans med Lovisavikens skola och stadens
idrottshall, vid Lovisaviken alldeles nära busstationen i Lovisa.
Vi verkar i en nyrenoverad jugendbyggnad och vi har ljusa och trivsamma utrymmen
med modern teknik och bra akustik.

Gymnasiet har alltså fördelen att jobba i en vacker, över 100 år gammal
jugendbyggnad, med ljusa färger och stora gemensamma utrymmen.
Korridorerna är få och korta. Ljudnivån brukar inte heller vara hög.
Skolandan är desto bättre!

Lovisa Gymnasium är välutrustat
Här finns:
o 12 klassrum av varierande storlek; de klassrum som finns på andra och tredje
våningen används huvudsakligen av gymnasiet, klassrummen i första våningen
används för det mesta av högstadiet. De största rummen rymmer 30-35
studerande, de minsta ca 15 studerande
o i varje klassrum en aktivitetstavla, dokumentkamera, projektor
o en musiksal – festsal med plats för 170 personer
o en funktionell bildkonstsal, fotoutrustning, digitalkamera, videokameror...
o ett bibliotek som fått ett ansiktslyft med nya moderna möbler så att studerande
får ett trivsamt och ändamålsenligt utrymme där de kan jobba med sitt
skolarbete
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Lovisa Gymnasium har en professionell, stabil lärarkår, villig till nya
undervisningsmetoder och nya idéer.
Alla heltidsanställda lärare är fullt
behöriga i sina ämnen och har en
gedigen erfarenhet och ett brett
kunnande. Lovisa Gymnasium
strävar också till att få tag i bästa
möjliga timlärare. I dagens läge är
lärarsituationen mycket bra.

Lovisa Gymnasium är sedan 1995 ett fullständigt årskurslöst gymnasium. Vi vill
värna om studerandes valfrihet in i det sista, försöker komma med kreativa och
flexibla lösningar för läsordningen. Erfarenheten har visat att studerande i Lovisa
Gymnasium kan studera de studieavsnitt de verkligen vill i högre grad än i många
andra gymnasier.
Läsåret 2021 – 2022 följer Lovisa Gymnasium en periodindelning i fem perioder.
Den kreativa positionsläsordningen gör att det mesta känns smidigt. I slutet av varje
period kommer en integrerad ”provvecka”, vars utformning också har visat sig vara
mycket funktionell. Studieavsnittsproven infaller under dagens tre första lektioner.
Systemet är koordinerat med Lovisavikens skola.

Lovisa Gymnasium utvecklar också egna valfria
studieavsnitt, som är speciella för vår skola. Vi satsar på
internationella kontakter. Vi är med i Erasmus+-projekt.
Vi har också kontakter till gymnasier i Estland, Ungern och
i Turkiet. Dessutom ordnas även studieresor till andra
länder: Tyskland, Frankrike, Italien...

Lovisa Gymnasium satsar, som du ovan kunnat läsa, på att upprätthålla kontakter
med andra länder. En del kontakter upphör, men ständigt kommer nya till. Att delta i
utbytet betyder i de flesta fall att studerande bör satsa både tid, arbete, utrymme
hemma för gäster och, i viss mån, pengar. Men det ger rika erfarenheter!
Samarbetet med Lovisa Lärdomsskolas Elevförbund blir också aktivare år för år.
Skolans f.d. studerande i vuxen ålder ställer upp med arrangemang och kompetens.
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Många andra intressanta övriga valfria studieavsnitt erbjuds.
Studieavsnitt inom muntlig kommunikation i olika språk, dans, idrottens historia,
positiv psykologi mm.
LG erbjuder också möjlighet att avlägga s.k. gymnasiediplom i några ämnen, bl.a.
bildkonst, samarbetet med andra gymnasier förekommer i det fallet.
Varje år i mars-april utkommer skolans studieguide, där du kan läsa om och välja de
studieavsnitt som står till buds för det kommande läsåret.

Samarbete med Loviisan lukio
LG samarbetar med ortens finskspråkiga gymnasium, Loviisan lukio. Studerande kan
välja studieavsnitt i Loviisan lukio och på samma sätt kan de finskspråkiga
gymnasiestuderande välja studieavsnitt i LG. Vi har detta läsår haft samarbete i
studieavsnitt så som Gamlas dans och tidigare år också i huslig ekonomi och
slöjd/handarbete. Nästa läsår hoppas vi kunna utöka vårt samarbete med ännu flera
studieavsnitt.

Vi samarbetar tätt med gymnasierna i Kotka, Borgå och Sibbo. Dessa fyra gymnasier
hör till GNet, ett gymnasienätverk, tillsammans med 10 andra svenskspråkiga
gymnasier. Samarbetsprogrammet mellan dessa gymnasier ger varje studerande
möjlighet att avlägga några studieavsnitt varje år med hjälp av nätstudier.
Undervisningen sker på nätet, med bl.a. hjälp av nätplattformen GSuite.
Det betyder att 14 gymnasier ger ett studieutbud på ca 30 studieavsnitt, utöver den
egna skolans utbud. Studieavsnitt som arrangeras inom samarbetet skall också finnas
tillgängliga i samband med studieavsnittsvalet, senast i maj 2022. Programmet
utvecklas varje år.

Lovisa Gymnasium vill vara en skola där varje studerande känner sig vara ”någon”
och där man tryggt kan uppleva att man får en relevant och god allmänbildning. Vi
fäster också vikt vid att arbetsmiljön, både den fysiska och den psykiska, är trivsam,
och att alla i skolsamfundet bemöter varandra på ett rättvist och positivt sätt.
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Så här ansöker du om en studieplats i Lovisa Gymnasium:
 Du fyller i blanketten för gemensam ansökan (GEA) på nätet
(www.studieinfo.fi) i februari-mars med hjälp av din elevhandledare.
 Du skall också fylla i en skild studieplan för LG och fylla i dina studieval på
Wilma. Den blanketten får du vid ämnesvalsinformationen som gymnasiets
studiehandledare ger i gymnasiet strax efter att gemensamma ansökan är
slutförd. Du får hjälp av både tutorer och studiehandledare med det. Då ges
också mottagningstider, då du kan diskutera dina val med studiehandledaren.
Du får också vår omfattande studieguide som innehåller beskrivningar på de
studieavsnitt som erbjuds kommande läsår.
 Om du inte är elev i LS, kan du begära att din elevhandledare kontaktar LG,
och du får informationen den vägen.
Kontaktuppgifter till gymnasiets studiehandledaren finns i början av detta
häfte.
 I mitten av juni får du reda på om du är antagen till skolan. Detta meddelas
genom ett brev som skickas hem till dig. Namnen på dem som blivit antagna
finns också att läsa på gymnasiets hemsida och i tidningen Östnyland och Nya
Östis.
 Du skall bekräfta att du tar emot din plats genom att sända in en blankett med
dina personuppgifter till skolan. Närmare uppgifter om detta får du senare
under våren.

Din slutgiltiga läsordning kommer du att se i augusti på Wilma.

Vem kommer in?
I princip alla som har medeltalet 7,0 eller mera (LG har plats för 56 studerande).
Om grunden (arbetsmetoder, kunskaper) är svag märks det rätt snart i form av svaga
studieresultat – men alla kan förbättra sina arbetssätt!
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Gymnasiets timfördelning (fördelning av studieavsnitt)
En ny läroplan togs i bruk 1.8.2021, vilket medförde vissa förändringar.
I gymnasiets nya läroplan indelas studierna i obligatoriska, nationella valfria
och övriga valfria studieavsnitt.
De obligatoriska studieavsnitten är gemensamma för alla gymnasier i Finland. Man
måste avlägga alla obligatoriska studieavsnitt i gymnasiet (lång eller kort matematik,
tre studieavsnitt i musik och/eller bildkonst; 1+2 eller 2+1).
De nationella valfria studieavsnitten är en fortsättning på de obligatoriska, förutom
B2- (påbörjat i högstadiet) och B3-språk (påbörjas i gymnasiet), där inga
obligatoriska studieavsnitt ingår. De nationella valfria studieavsnitten är också
gemensamma för alla gymnasier, i en del gymnasier kan det finnas flera valfria
studieavsnitt, i andra endast det antal som anges i riksläroplanen, beroende på
kommunernas ekonomi.
De övriga valfria studieavsnitten har skolan och skolans lärare vanligtvis utvecklat
själva. De här studieavsnitten visar skolans inriktning och lärarnas specialkunnande.
De studieavsnitt du avlägger i en annan skola räknas i allmänhet som övriga valfria
studieavsnitt.

Språkprogrammet varierar från gymnasium till gymnasium i
Finland
Lovisa Gymnasiums språkprogram är följande:
A-språk (språk som inleds i lågstadiet, åk 3
eller åk 4) - finska och engelska
B2-språk (valfritt språk som inleds i
högstadiet) - franska, tyska
B3-språk (valfritt språk som inleds i
gymnasiet) - franska, tyska
Därutöver kan övriga språk studeras vid t.ex. Lovisa Medborgarinstitut. Kurser
brukar de flesta år ordnas i ryska, spanska och italienska. De kurser går oftast kvällar
och veckoslut.
Du kan själv avgöra hur många studieavsnitt du avlägger i ett språk (förutom de 6
obligatoriska studieavsnitten i A-språken).
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Studier som ingår i lärokursen för gymnasieutbildning för unga, enligt den
riksläroplan som togs i bruk 1.8.2021. Studierna räknas i studiepoäng:
Ämne eller temaområde

obligatoriska studier

Modersmål och litteratur

nationella valfria studier

12

6

12
12

4
4
16+16

övriga valfria studier

Språk
Finska
Engelska
Tyska, franska
Matematik
gemensam studiehelhet
kort lärokurs
lång lärokurs

2
10
18

4
6

Miljö- och naturvetenskaper
Biologi
Geografi
Fysik
Kemi

4
2
2
2

6
6
12
8

Religion/livsåskådningskunskap
Filosofi
Psykologi
Historia
Samhällslära

4
4
2
6
6

8
4
8
6
2

Konst- och färdighetsämnen
Gymnastik
4
Musik
2 eller 4
Bildkonst
2 eller 4

6
4
4

Hälsokunskap

2

4

Studiehandledning

4

0

Tematiska studier

6

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

Obligatoriska studier 94 eller 102
Nationella valfria studier minst 20
Tillämpade studier
Tillsammans minst

150 studiepoäng

det finns ingen övre gräns
för antalet studiepoäng!

INFO OM LOVISA GYMNASIUM

Vad betyder det här med studiepoäng?
Alla som går i gymnasiet bör avlägga alla obligatoriska studieavsnitt (första spalten
på föregående sida). Studieavsnitten räknas i olika studiepoäng.
Väljer du kort matematik blir det
(med båda obl. studieavsnitten i musik och bildkonst)

94 studiepoäng eller
96 studiepoäng

Väljer du lång matematik blir det
(med båda obl. studieavsnitten i musik och bildkonst)

102 studiepoäng eller
104 studiepoäng

Du måste dessutom ha minst 20 studiepoäng av nationella valfria studier.
Det minimiantalet är inte svårt att nå upp till:
Har du läst tyska eller franska i högstadiet och fortsätter i gymnasiet
kommer du att kunna ha 16 studiepoäng av det språket under din
gymnasietid.
Har du inte läst ett frivilligt kort språk i högstadiet, då kan du hinna med
20 studiepoäng under din gymnasietid.
Då är du redan uppe i minst 114 (116) eller 122 (124) studiepoäng, beroende på
matematikval.
Men du måste inte nödvändigtvis läsa tyska eller franska i gymnasiet. Du kan välja
andra nationella studier:
Psykologi, 8 nationella valfria studiepoäng (riksläroplanen)
Fysik, 12 nationella valfria studiepoäng (riksläroplanen)
Historia, 6 nationella valfria studiepoäng (riksläroplanen) osv.
Du kommer troligtvis att ta nationella valfria studier i flera ämnen
(modersmål, finska, engelska, matematik, biologi, geografi, kemi,
bildkonst, gymnastik…) – du behöver nationella valfria studier för att
klara av studentexamen så bra som möjligt – och det vill du ju?
Och så finns det ju dessutom övriga valfria studier i gymnasiet…
Kom ihåg, att det finns en studiehandledare i gymnasiet, som hjälper dig i varenda
fråga som har att göra med dina studier, ditt studieprogram, din läsordning, din
fortsättning – nästan vad som helst!

Välkommen till Lovisa Gymnasium!

