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LINJER

Gymnasielinjen. Studierna på gymnasielinjen 
innehåller ett brett utbud av obligatoriska och valfria 
ämnen och studieavsnitt, både teoretiska och prak-
tiska. Studierna strävar till att ge dig en bred allmän-
bildning som förberedelse för fortsatta studier, och ger 
dig möjlighet att specialisera och fördjupa dig enligt 
eget intresse. Gymnasiestudier bygger vidare på de 
kunskaper och färdigheter du tillägnat dig inom den 
grundläggande utbildningen, och utvecklar din kom-
munikativa, samhälleliga, globala, kulturella, tvärve-
tenskapliga, kreativa och etiska kompetens, kompe-
tens för välbefinnande och miljökompetens.      

Bildkonstlinjen. Om du vill fördjupa dig i målning, 
grafik, animation m.m. eller tänker dig en framtid 
inom t.ex. foto, formgivning eller arkitektur är bild-
konstlinjen rätt val för dig. Som studerande på bild-
konstlinjen har du två fördjupade perioder med bild-
konst och media, och under ditt sista studieår kan du 
avlägga gymnasiediplomet i bildkonst eller mediekun-
skap. Du kan också välja ämnesövergripande studie-
avsnitt där bildkonsten samarbetar med t.ex. moders-
mål och litteratur, geografi eller biologi.    

Musiklinjen. När du studerar på musiklinjen får du 
utlopp för din kreativitet och fördjupar dina musika-
liska kunskaper och förmågor. Studierna omfattar t.ex. 
bandspel, körsång, sångteknik, ljudteknik, uppträ-
danden, musikteori och komposition. På musiklinjen 
blandas gymnasiestuderande i olika åldrar och lär sig 
av och med varandra under perioderna av intensivare 
musikundervisning. Linjens studerande erbjuds möj-
lighet att avlägga gymnasiediplomet i musik.      

Idrottslinjen. Den som vill satsa på en aktiv idrotts-
karriär kan förena träning och gymnasiestudier på 
gymnasiets idrottslinje. Under skoltid ordnas varje 
vecka tre träningar. De praktiska studierna komplette-
ras med teoretiska studier såsom näringslära, idrotts-
psykologi, mental träning, fotbollstränarens grund-
utbildning och föreläsningar som hjälper den aktiva 
idrottaren utvecklas till högsta möjliga nivå.

DET LILLA EXTRA 

På Jakobstads gymnasium kan du välja 
unika studieavsnitt som erbjuds inom 
Parkskolan. Avsnitten är ofta praktis-
ka och kreativa, och har anknytning 
till bl.a. natur, miljövård, bioveten-
skap, arkitektur och företagsamhet. I 
flera av våra studieavsnitt kombineras 
helt olika ämnen till tvärvetenskapli-
ga helheter som utvecklar mångsidig 
kompetens. Gymnasiet deltar aktivt i 
internationella projekt och tävlingar, 
och ordnar studieresor i olika ämnen. 
Vi har ett tätt samarbete med Pietarsaa-
ren lukio i både studieavsnitt och den 
övriga verksamheten, t.ex. de gamlas 
dans, tandemundervisning, temadagar 
och fester.



STUDIEUTBUDET

MODERSMÅL OCH SPRÅK
Svenska och litteratur, 21 studiepoäng
Svenska som andraspråk och litteratur, 21 studiepoäng
Finska A, 23 studiepoäng
Finska B, 21 studiepoäng
Modersmålsinriktad finska,  23 studiepoäng
Engelska A, 19 studiepoäng
Franska (nybörjare), 23 studiepoäng
Franska (forts.), 23 studiepoäng
Tyska (nybörjare), 23 studiepoäng
Tyska (forts.), 23 studiepoäng

NATURVETENSKAPER
Matematik (gemensam), 6 studiepoäng
Matematik kort, 24 studiepoäng
Matematik lång, 26 studiepoäng
Biologi, 20 studiepoäng
Geografi, 10 studiepoäng
Kemi, 18 studiepoäng
Fysik, 16 studiepoäng

ÖVRIGA
Studiehandledning, 6 studiepoäng
Temastudier, 18 studiepoäng

REALÄMNEN
Historia, 13 studiepoäng
Samhällslära, 19 studiepoäng
Psykologi, 18 studiepoäng
Religion, 13 studiepoäng
Livsåskådningskunskap, 4 studiepoäng
Filosofi, 9 studiepoäng
Hälsokunskap,10 studiepoäng

FÄRDIGHETSÄMNEN
Bildkonst, 28 studiepoäng/Gymnasiediplom
Musik, 24 studiepoäng/Gymnasiediplom
Gymnastik, 15 studiepoäng
Idrottslinjens studier, 36 studiepoäng

Vissa studieavsnitt är obligatoriska 
och andra väljer du själv. 
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HEJ! 

Vad kul att du funderar på allmänbildande gymnasiestu-
dier! Jakobstads gymnasium kan erbjuda något för just dig 
och ger dig de bästa förutsättningarna för fortsatta studier 
på universitet eller yrkeshögskola. Vårt gymnasium er-
bjuder ett väldigt brett studieutbud från vilket du delvis 
kan välja enligt ditt eget intresse. Vill du kanske fördjupa 
dig i naturvetenskaper såsom biologi, fysik och kemi? Då 
är Jakobstads gymnasium skolan för dig. Vi har många 
studieavsnitt i alla naturvetenskapliga ämnen och mate-
matik, även olika praktiska avsnitt som t.ex. laborationer. 
Vill du fördjupa dig i psykologins, filosofins, historians 
eller samhällslärans spännande värld? Eller är du intres-
serad av språk, musik eller bildkonst? Även då är JG det 
bästa valet. Vi erbjuder finska på tre olika nivåer, och ett 
brett utbud i engelska, tyska och franska. Vi kan dessutom 
ordna alla nationella fördjupade studieavsnitt i alla ämnen, 

och vi har många egna lokala studieavsnitt som bara finns 
i vår skola, inte minst i musik, bildkonst och flera olika 
realämnen. 

I JG värnar vi om välmående, delaktighet och gemen-
skap, kultur och internationalism. Det här syns bl.a. i form 
av en aktiv studerandekårsstyrelse, olika evenemang, pro-
jekt och resor.

Vi erbjuder det lilla extra. Välkommen till oss 
precis sådan som du är!

Cecilia Hägglund-Nygård
rektor

HJÄLPSAMMA 

TUTORER

BEHÖRIGA

LÄRARE TILLÅTANDE MILJÖ – ALLA FÅR VARA SIG SJÄLVA

UNIK BYGGNAD 

OCH NÄRMILJÖ


