VALBLANKETT
I gymnasiet är 2/3 av kurserna obligatoriska, resten är valbara. Också inom de obligatoriska finns det
valmöjligheter: lång eller kort matematik, nivån på finskan. Vad har du planerat att läsa?
Efternamn: __________________________________________________________________
Förnamn (tilltalsnamnet understruket)_____________________________________________
Näradress: __________________________________________________________________
Postnummer: _________________Postanstalt: _____________________________________
Hemkommun: _______________________________________________________________
Tel. (elevens): _______________________________________________________________
E-post (elevens):_____________________________________________________________
Nuvarande skola: _______________________________ klass: ______________________
Vårdnadshavare (1): ___________________________________________________________
Tel.(vårdnadshavarens):________________________________________________________
E-post (vårdnadshavarens)______________________________________________________
Vårdnadshavare (2): ___________________________________________________________
Tel: (vårdnadshavarens) ________________________________________________________
E-post:(vårdnadshavarens) _____________________________________________________
Hemspråk: ( ) svenska ( ) finska ( ) annat, vilket?____________________________________
I studieinfo har jag valt följande linje som första val vid Jakobstads gymnasium:

O Gymnasielinjen
O Idrottslinjen. (Endast studerande på idrottslinjen kan räkna in idrottsträningar som kurser i gymnastik.) Sänd
också in tränarens utlåtande till Jakobstads gymnasium. Jag tränar:

O fotboll
O ishockey
O friidrott
O innebandy O annat, vad ___________________________________

O Musiklinjen
O Bildkonstlinjen
MODERSMÅL /SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
Jag har vitsord i:

O modersmålet svenska
O svenska som andraspråk

VÄND!

MATEMATIK OCH FYSIK
I gymnasiet väljer jag troligen:

O lång matematik

O fysik

(fler än en obligatorisk kurs)

O kort matematik

O kemi

(fler än en obligatorisk kurs)

(I Jakobstads gymnasium läser alla först två gemensamma kurser i matematik. Under de kurserna hinner man
ännu ta ställning till nivåvalet i matematik. Här frågar vi efter hur du tänker nu.)

ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA
I gymnasiet väljer jag troligen:

O modersmålsbaserad finska, Fim
O A-finska, FinA
O B-finska, FinB1
(Du placeras från början in i den nivå du nu väljer. Det finns möjlighet att justera nivån om det behövs. Särskilt de
som läser B-finska rekommenderas att ta tillvalskurser i finska.)

FRÄMMANDE SPRÅK
Jakobstads gymnasium erbjuder engelska som A-språk, ett språk som har börjat i lågstadiet. Det
studerar alla.
Jag vill dessutom frivilligt studera sk. kort(a) språk, ett eller flera:
franska på nivå:

O B2 –nivå (jag har vitsord i franska från högstadiet)
O B3 –nivå (jag börjar läsa franska i gymnasiet)
tyska på nivå:

ryska på

O B2 –nivå (jag har vitsord i tyska från högstadiet)
O B3 –nivå (jag börjar läsa tyska i gymnasiet)
O B3 –nivå. Erbjuds två nybörjarkurser. Kurserna hör till Pietarsaaren lukio, men
räknas till godo i Jakobstads gymnasium. Läraren är tvåspråkig.

ÅSKÅDNINGSÄMNE
Välj det ena:

O Religion (ev.luth.)
O Livsåskådningskunskap
(Livsåskådningskunskap kan väljas av dem som inte hör till den ev. lut. kyrkan. Undervisningen ordnas som
självständiga studier, om inte en tillräckligt stor grupp bildas.)

UNDERSKRIFTER
Ort ______________________________

Datum ____/_____2020

_________________________________
Elev

_________________________________
Vårdnadshavare

Ge blanketten till din studiehandledare samtidigt som du gör ditt val i Studieinfo.
Studiehandledaren vidarebefordrar valblanketten till gymnasiet senast den 10.3.2020.
Adress: Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20, 68600 Jakobstad.

INFORMATION TILL SÖKANDE OCH VÅRDNADSHAVARE
Antagningsbeslutet skickas ut som e-post från Studieinfo och per post. Bekräfta att du tar emot din
studieplats helst via länken i e-posten. Alternativt kan du ringa till skolan på tel. 06-786 3470 före
midsommar och säga att du kommer.
Gymnasiet är skyldigt att kontrollera avgångsbetyget, innan studierna börjar. Det är betyg utan * som
gäller. Avgångsbetyget ska visas upp 3 – 7.8.2020 i skolans kansli. Det går också att skicka en
kopia per post på adressen Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20, 68600 Jakobstad så att brevet är
framme senast den 7.8.2020. Sänd inte dokument med personsignum på e-post!

