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VASA STAD
Direktionen flor Borgaregatans skola

Sammanträdesdatum
10.9.2019

Sida
I

Möteskallelse

Tid
Plats
Ordförande

Föredragningslista

Sammanträdets laglighet
Protokolljusterare
Direktionens medlemmar

1$

2$

3$

4$

s$

Tisdagen den 10.9.2019 kl 17,00

Borgaregatans skolas direktion, Borgaregatan 1 3 - I 5

Ulla Biörklund
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VASA STAD
Direktionen ft)r Borgaregatans skola

Sammantr'ädesdatum Sida

10.9.2019 z

1$ Val av två elevrepresentanter till direktionen

Elevkårsstyrelsen har vid protokollfort sammantråide 3.9.2019 utsett följande elever till
medlemmar i direktionen under låisåret 2019-2424:

Ordinarie Samuel Streng
Ordinarie Ebba Nord

Ersättare Eric Voldi
Ersättare Cassandra Milkynen

Ebba Nord som blivit utsedd till ordinarie medlem i direktionen fyller 15 år i först de-

cember. Seppo Kallio utreder om hon kan vara medlem som l4-åring. Eventulla åind-

ringar tas upp på nåista möte.

Bilaga I

Rektor Godkfinnes

Beslut Godkännes

I\,U\ì!



VASA STAD
Direktionen für Borgaregatans skola

Sam rn anträdesdaiu m Sida

r 0.9.2019 -)

2$ Rektorsbeslut

Rektorn har sedan senaste möte fattat beslut $2-60 år 2019, Besluten f,tnns till påseende under mötet.

Rektor Antecknas

Beslut Antecknas

\\
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VASA STAD
Direktionen för Borgaregatans skola

Samma¡rtråldesdatum Sida

10.9.2419 4

3$ Ä.rsplan

Bilaga2

Rektor Godkännes

Beslut Godkåinnes
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VASA STAD
Direktionen for Borgaregatans skola

Sammanträdesdatum Sida

t0.9.2019 5

4$

Bilaga 3

Rektor Godkännes

Beslut Godkännes

Läsordningar och kustodieringar fðr period I
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VASA STAD
Direktionen för Borgaregatans skola

Sammanträdesdaturn Sida

10.9.20 r 9 6

s$ Ovriga eventuella ärenden

A. Skolans utrymmen

Skolan har enligt tradition haft egna tider för salarna (onsdagar och lördagar 15-l 7).
Lördagstiden har detta läsår getts till förfogande åt fLitidsverket lor att kunna dela ut åt
föreningar men inte onsdagen. Motiveringar:

Skolan har koncentrerat ail sin verksamhet utom skoltid ti1l onsdagar lor att minska på

avbokningarna till füreningarna. Detta har skett ända sedan tidigt 1990-tal. Verksamhet:

. alia föräidramöten samt andra informationstillfüllen

. BGS har detta läsår 18 klasser där de har möjlighet att ordna aktiviteter i och med
klasserna samt vårdnadshavarna. Det är fråga om trivselkvåillar med idrottsaktivite-
ter samt en bit mat efteråt

. skoians elevkår ordnar olika sorters evenemang såsom discon frålmst för lågstadie-
elever

. eleverna i musik ordnar (välgörenhets)konserter

. Skolans personal har också möjlighet att använda salen för eget välmående och ge-

menskap då inte ngt av ovanstående ordnas. T.ex, innebandy har spelats sedan år

1998 och även andra idrottsaktiviteter utövas.

Rektor Föreslår diskussion samt stöd för skolans förslag

Beslut Förfarandet påverkar skolans verksamhet och försvårar kommunikationen mellan skola
och foräldrar, Det blir svårare att uppnå målet med välmående för elever, föräldrar och
personal om förfarandet kvarstår. Direktionen godkänner skolans forfaringssätt att an-
vända onsdagskvällarna for skolans verksamhet.

B. Nästa möte 3.12kl,17



Sitcyæ 1

Mötesprotokoll Elevkårsstyrelsen 3.9.301-9

1. Mötet öppnat kl. 1.1.35

Deltagarlista bifogad. Frånvarande: Tillie Lax, Filip Österblad, lda Ekebohm och Kine Asplund'

2. Val av sekreterare för elevkåren och mötet

Till sekreterare valdes Max Myntti

3. Val av viceordförande, kassör och kioskansvarig-

Noella Håkans valdes till viceordförande, Jim Pedersen till kassör och lsak Hakala till kioskansvarig'

4. Val av kommunikationsansvarig för Elevkårens lnstagramkonto.

Fanni Koivusaari va ldes.

5. Till direktionsmedlemmar (förutom ordf. Samuel Streng) valdes Ebba Nord som ordinarie och

Cassandra Mäkynen och Eric Voldi som suppleanter. Valet skedde genom lottning mellan de elever

som under årsmötet visat intresse för uppdraget.

6. Beslut om dagsverksinsamlingen 18.9

Beslöts att donera pengarna till wwF:s arbete mot klimatuppvärmningen.

7. Verksamheten 2O19-2O24

Diskussíon om verksamheten, bl.a. om kiosken, discon, stolar i fykesalen, bänkar i korridorerna,

specialförsäljning i kiosken och temadagar. Beslut tas följande möte'

8. Plan för kioskens verksamhet.

Fannioch Emma gor upp arbetscheman och listor med produkter.

9. Nästa möte. lnget daturn fastslaget' Ordf sammankallar'

1"0. Mötet avslutades kl. l-2.30, varefter styrelsen bekantade sig med kioskutrymmena'

Ordföra nde Samuel Streng Sekreterare Max MYntti
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1 . Grundinformation

'1.1 lnformation om skolan

Skolans namn: {{Borgaregatans skola}}

Näradress: Borgaregatan 13-15

Postadress: 65230

Kommun: Vasa

Upprätthållare: Vasa stad, Svenskspråkig grundläggande utbildning

Skolform: i{Grundläggande utbildning}i

Làroanstaltstyp: Grundläggande ulbildning, åk 7-9

Statistikcentralens läroanstaltskod; 07761

U ndervisningsspråk: i{Svenskai}
Rektor: Seppo Kallio

Rektorns ielefon: 06-325 3384

Rektorns e-postadress: seppo.kallio@edu.vaasa.fi

1 .2 Resursens användning

1 .2.1 Allmän undervisning

Resursen för allmän undervisning är 591 årsveckotimmar (schemalagd undervìsning). Skolans totala

resurs är 781 årsveckolimmar.

1 .2.2 Specialundervisning

Resursen för specialundervisning ár 95 årsveckotimmar varav 48 timmar klassbunden ach 47 timmar

deltid.

Resursen för flexibel grundundervisning är 23 årsveckotimmar.

1 .2.3 Stödundervisning

Resursen för stödundervisning är 2,4 årsveckotimmar.

1.2.4 Resurs för undervisning av elever med ¡nvandrarbakgrund

Resursen för undervisning av elever med invandrarbakgrund är 5 årsveckotimrnar samt svenska som S-2

-språk 12 timmar.

1.2.5 Stödfunktioner

Resursen för stödfunktioner år 69 årsveckotimmar enligi följande tabell:

Klassföreståndartimmar: 23,ô, Demonstralion: 13, Vård av samlingar: 2, Bibliolek: 2,

Mr"¡sikframträdanden: 1, data: '1 , Elevhandledning: 21 , Elevkårens handledande lårare: 1,

Tutorlärâreì 2 (1 t utomstående resurs), Skolutvecklinglövervakning/klubb: 3,4 {varav 2 t. schemalagd)

about:blank 12.9.2419
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1.3 Antal elever och gruppindelning

Elevantal

**Skolans totala elevantal:*380

ÅkElever/åk Varav Varav Varav Varav Varav Varav

lnt. stöd Sär. stöd ort. underv.livsåskådn. övr. rel. befr.

127 24 3 01

1136

114

7

3 0

1

1

3 elever i Puro.

A¡<Antal elever i flexibel undervisning

Àrskursernas gruppindelningar

'*Antal grundundervisningsgrupper:*

18

**Antal grupper i åk 7:-6 klasser, I grupper*

t*Antal grupper i åk 8:.6 klasser, I grupper*

"*Anlal grupper i åk 9:.6 klasser, I grupper"

'*Klassbunden specialundervisning, 2 grupper*

9F- "flexibel resursklasst'

Målet me<l klassen ¿tr att först¿irkiì skoltrivseln och därmed f'örhin¡lra ulslagning av eleverna. Under lå 2019-202A deltar

9 elevcr och det ryrns nlax. l0 elever. Dessa elever är i liten klass i alla andra änlnen förutom i gymnaslik/idrott samt

i tillvals?imnena dür de är integreradç mcd andra klasser. Undervisningen ür mera praktiskt inriktad i vissa ämnen. Lárarn¿

str¿ivar ¡ill att ge eleverna rnera handledning och stÖrJa eleven alt lörbättra sina skolprestationer' I mån av möìlighet och

behov k¡n verksamhet utanfiir skolan ordnas- Sorr klassfäresråndare för resursklassen lüsårcT 2Aì9-2020 fingerar Àsa

Hudrj-'l'räskelin. Inorrl ranten för den så kallade flexklassens arbele ingår bland annat löljancle:

- tJtOkad praoverksatnhel enligt elevernas behov-

- Vicl behov kan projektarbete utanr'ör skolan och/ eller rïôilighet till extra prao undcr de sista veckorna av skolåret

ordlas.

- Olika lbrnrcr.¿v dagsutflykter"och t¡ndervisning utanlör klass kan ingâ. t.ex. planeratle besijk till olikn t'öretag i nejden

och stt¡diebesök till olika skolor

0

0

I

50

0 1

20

7

2A8

20I

7

I
9

aboul:blank 12.9.2019



1 .4 Undervisningspersonal

Undervisande personal

Rektorer
Kallio Seppo
Mattbäck Monica

Lekto re r/Specia I lä rare/Specia lklasslä ra re/Elev ha n d ledare
Backlund lda
Vik. Linda Thors
,à.201s-2A2A
Björklund Anna Lena
Bruun Kira
T,f. Enroth Minna
Fagerholm lngvar
Grönlund Lotta
Gullkvist Britt-Marie
Vik. Marina Ranta

t.o.m. 21.2.2019
T.f, Harkkila Tiina
Holmfors-Andt-
backa Ulla-Maija
Kronqvist Eva-Maria
Lahtinen Marina
Norrgård Gabriella
Nyblom Mats
Nygård Ann-Sofie
Vik. Lena Loukas-
mäki-Björk t.o.m. 30.1 1.2019
Nylund Mikael
Ros Oskar
Rönnblom Markus
Strömvall Reidar
West Henrica
Aminne Sonja

Timlärare
Blomqvist Katarina
Båsk Ralf
Hansen Mikaela
Kulla Mikael
Metanova Velichka
Norrback Johanna
Vik.delvis Nabb
Ulrika
Nyman Christoffer
Rönnqvist-Norrby
Jenny

Page 3 ol28

TimmarAnnat Total
51 6
51 6

23 23

20 2,4
21,51
20,52,4
21 3,4
25
24
24 I
22 1,4
22 1,4
23 1,4

24,51,4
10
20 1,4
172
21 I

24
24,55,4
21,52,4
23,51,4
1ô4
24

22,4
22,5
22,9
24,4
25
24
25"
23,4
23,4
24,4

25,9
10
21,4
1 9"*
30

24
25,9
23,9
24,9
20
24

18
23,5
24,4***
21
1B

7
18

25,4
19

162
22,51
20 4,4
21

1B

52
18

24 1,4
'16 3

abolrt:blank 2.9.24t9



Saarman Malena
Vik. Linda Hautanen
18.9.2019 och
Emma Björklund
02.10.2019-31 . 1 2.2019
Sandås Marcus
Weckström Kerstin
Kecklund Jeanette
Borg Emil
Hudd-Träskelin
Asa
Karlsson Sofia
Rokala Sami

* Marina Ranta 1t. lnvandrarstöd som Britt-Marie inte har
n* Mats Nyblom undervisar även iVikinga skola
*"" Mikaela Hansen förtroendeman FSL rf. occh har 3t.

nedsättning

1.5 Övrig personal

Skolgångsbiträden

Ahlnäs Heidi 30 timmar

Käld Nina 30 timrnar

Lindén Jennifer 30 limmar

Matikainen Charlotte 30 timmar

Westergård-Sjölund Nanette 30 timmar

övrig personal

Andreasson Katja, kurator

Bada Fatimo, stådpersonal

Berglund Anette, skolsekreterare

Hall Caroline, köksbiträde

Hietanen Carita, husmor

Mattfolk Kenneth, vaktmåstare

Rokala Anette, skolpsykolog

Sadiki Maarit, städpersonal

Salmela M arion, hälsovårdare

Sinerheimo Pirjo, städpersonal

17

182
2A1
22,51,4
12
25 1,4

13

164

Page 4 of28

17

20
21

23,9
12

26,4

13
2A

about:blank 12.9.2019
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Yli-Koivisto Mari, köksbitrâde

Änäs Marianne, köksbiträde

2. Anordnande av undervisningen (målsättningar,
tyngd pu nktsområden, utveckl íngsområden)

2.1Värdegrund

I Vasa ska ge förulsättningar for livslårrgt lårande. De goda förutsättningarna ska omge varje elev i varje

lärandestund och lärandeprocess. Vi vill erbjuda en bra bas som ska tjäna som grund för att bygga upp

intresse och mot¡vation för foísatt lårande livet ut.

Skolorna ska bidra till att elevens växande och välmående stöds genom att tillsammans med hemmen bygga

ett gott självfö(roende och en god självkåinsla hos varje elev. Skolan ska fostra till tolerans och iämlikhet samt

belona vikten av det egna kulturarvet. Det är viktigt alt skola¡.¡ ser elevens behov och möter dessa så att

eleven kan utvecklas fullt ut och kånna att hen lyckas i sitt skolarbete.

Varje elevs egenvårde ska respekteras. Eleven ska själv kunna påverka sitt lârande. Skolorna ska betona att

alla elever har elt ansvar, både för sig själv och andra. Skolorna ska också visa på hur man genom en hållbar

livsstil tar ett globalt ansvar. Skolorna ska framhålla att alla är lìka mycket värda. Demokrati och aktivt

medborgarskap ingår i den vardag som omge[ skolan. Skolans fostrans- och undervisningsuppdrag sker i

samverkan mellan skola. hem och det omgivande samhällel.

2.2 Synen på lärandet

Skolorna i Vasa ska ge förutsättningar för livslångt lärande. De goda förutsättningarna ska omge varje elev i

varje lärandestund och lårandeprocess. Vi vill erbjuda en bra bas som ska tjäna som grund för att bygga upp

intresse och molivation för fortsatt läralrde livet ut.

Skolorna ska bidra till att elevens växande och välmående stöds genom att tillsammans med hemmen bygga

ett gott sjålvförtroende och en god självkänsla hos varje elev. Skolan ska fostra till tolerans och jämlikhet samt

betona vikten av det egna kullurarvet. Det är viktigt att skolan ser elevens behov och möter dessa så att

eleven kan utvecklas fullt ut och kãnna alt hen lyckas i sitl skolarbete,

Varje elevs egenvàrde ska respekteras. Eleven ska själv kunna påverka sitt lärande, Skolorna ska betona att

alla elever hâr ett ansvar, både för sig själv och andra. Skolorna ska också visa på hur man genom en hållbar

lívsstil tar ett globalt ansvar. Skolorna ska framhålla ait alla är lika mycket värda. Demokrati och aktivt

medborgarskap ingår i den vardag som omger skolan. Skolans fostrans- och undervisningsuppdrag sker i

samverkan mellan skola, hem och det omgivande samhället.

2.3 Verksamhetskultur

Verksamhetskr-¡lturen i skolorna ska vara inkluderande och ge förutsättningar för livslångt lärande med

utgångspunkt i elevens egna förutsättningar, Verksamhetskulturen ska vara irygg, stödjande och

vålkomnande,

Skolorna är kulturbärare för f nlandssvenska traditioner, men också för traditioner som finns i andra kulturer.

Kulturell mångfald och olika språk ses som en tillgång.

Verksamhetskulturen skall främja delaktighet genom att man har en fungerande dialog, llirare-eìever-hem. En

about:blank n.9.2419
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klar arbetsfôrdelning gälfande fostringsuppdraget metlan skolan och hemmet behöver finnas för atl

stödja elevens helhelsmässiga utveckling.

Verksamhetskulturen genomsyrar all verksamhet i skolan. Det är viktigt att betona det kollektiva ansvaret för

all verksamhet i skolan,

Verksamhelskulturen skall ses som en ständigt pågående utvecklingsprocess'

Skolan kan därtill ha egna tyngdpunkter som ingár iskolans verksamhetskultur och sam doku¡nenteras ¡

läsårsplanen.

Skolans målsättning

Tyngdpunktsområden lâ.2A19-202A i de svenskspråkiga skolorna i Vasa stad:

a) Läsning och språkstödjande arbetssätt

b) Vålmående

som gäller både personal

och elever

c) Formativ

bedömning

I vårt dagliga arbete strävar vi till att:

- alla ämneslijrare och elevassistenter fokuserar på språket srå att det är tydligt, enkelt och konkret

- klargöra, konkrelisera och vid behov förenkla texier mm. så att det blir konkret och fórståeligt för eleverna

-uppmuntrar eleverna till lãsning och skrivning

- vi följer Vasa stads ordningsregler och skolans trivselregler

- alla respekterar varandra och värdesätter andras egenskaper och olikheter

- alla får sin röst hörd

- ví satsar på trivsel genom olika verksamheter såsom friluftsdagar, fester och sammankomster.

- åmnessamalbete och temadagar där mångvetenskapliga lärområden tillämpas

lnom kollegiet startades elt skolutvecklingsprojekt vàren 2O17 som fortsätter tillsvidare med kontinuerlig

utvärdering Projektet kallas projektet "Meningsfullt lärande" dãr en styrgrupp på 4 personer (Oskar Ros,

Mikael Kulla, Jeanetle Kecklund och Seppo Kallio) planerar de regelbundna träffarna där lärare

diskuterar pedagogiska tillvägagångssätt och lår sig av varandra. Som utgångspunkt fìnns en handbok som

alla har: Effektiv undervisning/Meningsfullt lärande skriven av Simon Hjort och AmbjÖrn Furenhed samt även

annan litteratur som anknyter till tenrat. Meningen är också att koppla in den nya läroplanen i detta- Detta läsår

lokuseras särskilt på formativ bedömning.

Verksamhetsplan

Skolans mission, dvs. uppgift tìr följande:

about:blank n 9.2Al9



a) Vision:

"En skola i stàndig utveckling som hjålper den enskilda

eleven att växa i kunskap, mognad och ansvar''.

b) Vãrderingar:
.respekt

.tolerans

.lika värde

.ansvar

.socíal frirmåga

c) Verksamhetsidé:

Ulbilda och fostra välbalanserade samhällsmedborgare motiverade för vidare studier

och med goda sociala färdigheter

Skolans strategi:

l.Gemensam linje

2 Trygg arbetsmiljö

3.Respekt

4.Fungerande elevvård

5.God motivationsfaktor

6.Undervisning av hög kvalitet

=> Den röda tråden i skolans verksamhet. Genom att följa slrategin ska vi nà visionen"

L Gemensam linje

Raster, elever lämnar skolområdet - konsekvensetna

Vi bör få eleverna att ta regeln onr att hålla sìg på skolområdet på allvar.

Klassförestånd¿rrna cliskr-rlerar sãkerhetsaspekter-r i sin klass. Påpckas är¡en att clc cle'vcr som

untlcrtecknat avtal för mopedkörning till oclr från skolarl samÌicligi fijrbutrdit sig ¿ttt inte

missbruk¿r sina rnotorfordon genorn ;rtt exernpelvis iara till bl¡tiken undel skoltid-

Kolrsekvense¡: brott rnot regeln om avlägsrrande från skolområdc't Vasa stads ìrappa

tillämpas.

Vid r"rterast ska alla elever ut. Rektorlbiträdande rektor kan vid clåligt väder ge arrclra

instruktioner via centrah'adion.

Hålla tider

' Då man kor¡mer i tid till lektioncn visar man respekt fiir urrdervisr-ringssitr-ratior-ren, lärart'n och

si¡'ra klasskamrâtcl. En lcktion som får startu så som lära¡en plzurerat den, ntan störalrde

avbroit, blir err bättre lektion för alla parter.
. För'serringa¡ eller arrdrâ fürseelser antecknas på Wilnia (dock í mycket korl forrn). Vicl fijrseelser

följcr vi Vasa st¿rds trapp¿ì.

Ta med vad du behöver till lektionerna

. Fllevcrna ska ha rätt btickcr, häften samt pennor nretl si6 clá de komrner till lcktionen.

. Respekt för lektiorrssitnaiionen, ìäraren och kamr¿rter¡ra innebär ¿rtt ¡¡ra¡r t¡rrder Lasten ser till att

få n-recl sig det sorn bel-rövs fär'¿rtl man ska kunna ftilja trndervisrrin¡;en r-rnder lektionen och

r-rtfüra arbc'tsu ppgìfterna.
. I skolan ska man !ära sig goda varror för livet och i cietta ingirr att klara av att lra rãtt lttrr-rstrring,

mrlcl sig till lt¡ktion. V¿i¡a eh:ver mår bra av kl:rra och tyclliga ¡amar t¡ch regler.

Page 7 of28
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. Ämnesläral.elr bokfrir glümskor på Wilnrer oclr utdel¿r ev. best¡affrtingar errligt Vasa stads

t¡appã.

Gemensa¡nma samlingar

. Det är viktigt att eleverna tbsiras tiil ati visa respekt fijr talaren och sitnatit>nen vid

gemensamnìa samling;rt'.

. Eleverna bör vara på plats i tid, sittâ vâ¡rda moi talaren, inte läsa läxor, leka mecl telefon eller

prata med antlra under samlingetr.
. För ait freclagssanrlingen ska ìnìec.las på ett tydligt och distinkt sätt ska rektorn/

morgonsamlingsansvarig lärare välkomner och preseuter¿r detr gäst som håller

morgonsamlingen och på detta sätt markera att samlingen inleds'

. Förse'nacle elever tillåts inte kunma in i salen efter ati sarnlingen iuletts. I{ektor diskuterar och

vid behov bestraffar fiirsenacle elever.

Rökning snusning - konsekvenserna

. Vi tiliämpar Vasa sta<ls ordnirrgsre¡;ler och trappan vid ev, f<irseelser'

. For att unclerlãtia arbetet fijr titckustodianten uppmanas avdelningskustodianterna hålla

uppsikt över utgångarn¿l och på detta sätt bidra lill att fiìrhindra röknir.rg.

Busskön
* Kön ska stå stilla, intc följa bussen.

. Mân biir visa hyls och hänsyn tcntcÍìoi v:rrandra. Man ställel sig i körr i den orduing man

kt¡mmer clit.

2.Trygg wbetvniljö

Cenor¡ att fö1ja dcn gcmcnsamma linjen blir även artretsnriljön try¡;gare. Genom ait ftilja skolans

ordningsregler ökar tryggheten. Skt¡lan har en antirnobbningsplan, sãkerhetspìan oclr Vasa stad har utarbetat

olika planer för personalvälmående och arbetarskyclcl.

3. Res¡tekt

Ait visa respekt mot kollegorna och elevcrna är viktigt och en siälvklarlret i vår'skola. Vi ska hela tiden iobba

fr¡r att även elevelna visar respekt rnrrt varantlr¿l och personalen. Eti rättvist bemöta¡rde: dö¡n inte ut någon

sont "hopplös", Lrppmuntra alla att be orn ìrjzilp. De rnänskliga rättighctc'rna oclr l;ira¡ens etiska principel sonì

OAJ:s fullmäktige har godkärrt 1998 {ungerar som grundpelare i vår verksamhet.

4, Fungerande eleuuård

Fungerande elevvård är allt viktigare. Skolan har en sektorovergripande elevvårdsgrupp som sammantråder

en gång i månaden. Till den hör biträdande rektor, elevhandledaren, skolpsykologen, skolkuratorn,

skolhälsovårdafen samt elr av skolans speciallärare. Elevvårdsteamet samarbetar även med andra

myndigheter vid behov. Gruppens uppdrag är förebyggande elevvårdsarbete. lndividuella elevärenden

behandlas av en expertgrupp som utses utgående från årendets art. Målet är att år elevell snarast mojligast

ska få stód för lärande och skolgån9..

5. Cod mo tiu øtionsfaktor

f)en gemensamma linicn, dcn trygga arbctsmìljön, respe'kten fö¡ valandra och en kvalitativ elcvvårcl ger

grunden fär en god mt¡tivationsiaktor. Br¿i organisationskl¡lttrl med öppcn korumulrikation och ¡;oc1a

pår,crknings- sanrt vida¡eutbiklningsrrüjligheter bi<irar starkt till att rnarr trìvs ¡riì iobbet sorn tl¿i också kän¡rs

meningslulÌt och urotiver¿rlrde.

about:blank 12.9.2011)
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6, Ka sl ít q tív un d erts i snìng

Liìroplanen samt ävriga styrdokurnent är'ledstjärnan. Cod utbildning och en god motivationsfaktor ger en bra

bas för kvalitativ r,rnclervisnirrg. Kontinuerliga r-rtvãrderinga¡ ocir ntvecklingssamtal på olika nivriet'* är'viktiga

för Lrtvecklandet av rrndervisningeu.

3. Genomförande av undervisning

Den grundlãggande utbildningen genomförs och förverkligas enligt de fastställda nat¡onella målen. Målen

förverkligas med beaklande av de stralegiska målen för Vasa stad, godkånd av fullmäktige 10.11.2014 samt

bf ld ningssektorrrs stralegi uppdaterad A2.02,2Q 1 6.

Vasa slad betonar i sin strategi tvåspråkighet, livslångt lärande, kulturella upplevelser samt ett hållbart välmående

Dessa kommer till uttryck i den lokala läroplanens tyngdpunktsområden, i den helhetsskapande undervisningen, i

timfördelningen gällande språkundervisningen och i skolans arbetsmetoder.

Målen for de mångsidiga kompetenserna preciseras i årkurshelheterna i kapitel 13-15. Vid beskrivningen av mål

och central{ innehåll har kompetenserna beaktats. Samband mellan làroämnets mål och mångsidig kompelens

framgår av läroämnesbeskrivningarna.

3.1 Arbetssätt

Arbetssålten skall vara mångsidiga och strida lärandeprocessen. Varje elev år unik och ska därför ges

möjlighet att utvecklas i egen takt. Differentiering, i djup, omfattning och ternpo, är en naturlig del av

undervisningen. Arbetssätten Èir elevcentrerade och lärarens roll är handledande. Kollaborativa arbetssätt

används for inlärning, kommunikation och interaktion. Ökad digitalisering av samhället förutsätter också

digitala arbetssätt i skolan. Arbetssätten är undersökande och laborativa.

Skolan satsar på att utveckla digitaliseringen i den mån det itr möjligt.

Skolan har tutorlårare som ersätts med 2 årsveckotimmar samt VAS-ersãttning för alt fungera som stöd för

undervisande personal.

Under dagsverksdagen '18.9 har undervisningspersonalen en normal arbetsdag med fokus på

pedagogiskt utvecklingsarbete.

Skolcoach:

Fungera som en trygg och närvarande vuxen i skolan som lyssnar och ser eleverna. Handleda och bistå elever

i skolvardagen

- Stodja eleverna i vardagliga frågor

- Lotsa eleverna vidare till skolhälsovård, skolkurator eller skolpsykolog

- Delta i föräldramöten

- Delta i elevvårdsgruppsmöten

- Delta vid behov i expertgruppsmöten

- Samarbeta med elevvårsdspersonalen

- Samarbeta med skolans personal

about:b1ank 17.9.2419
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- Delta i förebyggande arbete tillsammans med skolkurior och skolpsykolog

3.2 lnlärningsmiljöer

Mångsldiga och varierande lärmiljöer är viktigt för att motivera och öka lusten till lärande. Lärmiljöer ska vara

inspirerande, flexibla och spegla utvecklingen i samhället. Utrustning och utrymmen ska vara anpassade till

gruppstorlek och enskilda elevers behov och förutsättningar. Lärmiljon skall stärka det fysiska och psykiska

vålmåendet, Skolornas närområden ska utrryltjas i så stor omfattning som möjligt.

BGS har moderna inlairningsmiljöer med smarta tavlor i varje undervisningsutrymme. Aven de fysiska

undervisningsmiljöerna är på god och hög nivå vilket skapar goda förutsättn¡ngar för lusten till lärande både för

etever och undervisningspersonal. Alla lärare har egen arbetspunkt som innehåller en bärbar dator. Eleverna

har 4-5 fasta datorer per undervisningsutrymme och varje avdelning har minst en klassuppsättning bärbara

dalorer och varje avdelning har dessutom en inlårningsmiljö i glas där det finns datorer till förfogande.

3.3 Betoning i undervisning

Vasa stad betonar i sin strategi tvåspråkighet, livslångt làrande, kulturella upplevelser samt ett hållbart

välmående. Dessa kommer till uttryck i den lokala läroplanens tyngdpunktsområden, i den helhetsskapande

undervisningen, i timfördelningen gällande språkundervisningen och i skolans arbetsmetoder,

De lokala sârdragen kommer till uttryck som tyngdpunktsområden

Jag i världen (åk 7)

Hâvet och Vasa {åk 8)

Hållbar utveckling

(åke)

Dessa tyngdpunklsområden kommer till uttryck i den helhetsskapande undervisningen,

mångvetenskapliga områden. Alla elever erhåller ett mångvetenskapligt lärområde per läsår

Det mångvetenskapliga llårområdels omfattning motsvarar respektive årskurs antal

årsveckotìmmar.

Skolan anger àrels utvecklingsverksamhet tidtabelt oclt vilka mângvetenskaplíga områden sont genomförs

årskursvis.

Arz

Jag i världen

Åk Z har 18 lektioner ielevhandledning under period '1 med egen klassföreståndare, dãr man bl.a. bygger

goda relationer inom klassen.

Föräldraföreningen arrangerar l¡sdägen den 1'l september "sjuornas kamp" där man också bygger upp en

klassgemenskap där även vårdnadshavare är inbjudna.

Under temadagarna v. 39 fokuserar åk 7 på teman som:

- egen närmiliö/stadsdel; historia, natur, språk

- eventuellt internationalism samt Röda korseti gäster från olika länder besöker skolan

about:bl¿ulk 12.9.2419
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-alla klasser i åk 7 besöker Folkhålsan

Äk8

Ak 8 Havet och Vasa

- studiebesök till ollka organisationer, företag och andra intressenter som har anknytning till Vasa och närheten

till havet.

- förberedelse inför besöken, bearbetning av fakta och insamlat material, vilket resullerar i olika

temapresentationer.

- eleverna presenterar spel de sjålva programmerat kring temal "Havet och Vasa"

- eleverna besöker världsnaturarvet i Björköby och går vandringsleden runt Bodvattnet

- eleverna deltar i en historisk tidsresa

-promenaddagen 9.4: Rutt och program som behandlar temat

-friluftsdag 30.5: Programmet behandlar lemat

Åk9

Hållbar utveckling

Ârg

Hållbar utveckling

Eleverna i åk t har inom "Hållbar utveckling" följande teman:

Temavecka våren 2020: v.18

-förelãsningar och studiebesök med temat hållbar utveckling och energÍ.

- olika projektarbeten

3.4 Ansvar för skoldagen

Alla vuxna i skolan är ansvariga för en trygg inlârningsmiljÕ. Rektor ansvarãr för att samtliga styrdokumenl så

som räddningsplan, säkerhetsplan, anlimobbningsplan, samt elevvårdsplan àr uppdaterade. Personalen bör

vara förtrogna med innehållet i planerna och styrdokumenten som behandlas på personalmöten och

samplaneringsmoten i bör.¡an av varje lãsår. Rastövervakning är en viktig del av en trygg skoldag. Schema

över kuslodieringen i respektive skola bör ingå i Läsårsplanen. Vid behov bör övervakning också finnas vid

busshållplatser i skolans närhet. Ën trygg skoldag är alla vuxnas gemensamma ansvar. Medfostrarverksamhet

ökar vuxentätheten vid en skola och ökar dårmed tryggheten.

Elevvården följer sladens gemensamma elevvårdsstrategi, vars uppgift är att förebygga och arbeta för en trygg

skoldag, Skolorna skall ha ett mångprofessionellt elevvårdsteam och arbeta fôrebyggande mot mobbning.

al-¡out:blank 12.9.2019
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Skolorna har gemensamt faststållda ordningsregler, som ligger till grund för de skolvlsa reglerna. Dessutom

kan varje enhet ha sina egna trivselregler. Samhörighetskänslan inom en skola är viktig för elevens trygghet.

Att skapa gemensamma traditioner som t.ex. morgonsamlingar och fester befråmjar samhörigheten, liksom

projekt och ternadagar av olika slag. En hållbar livsstil skall också prioriteras i skolvardagen.

För att skolgången skall upplevas trygg har en ansvarsfördelning elev- skola (lärare)- hem definieraÌs,

4. Anordnande av skolarbetet

4.1 Skolornas arbetstider

4.1 .1 Förkortade skoldagar

I huvudsak tillämpas inga förkortade skoldagar förutom vid följande tillfällen:

l.Skoldag hålls lördagen den 21 december.

2. Höstterminens första skoldag måndagen den 12 augusti

3. Vårterminens första skoldag tisdagen den 7 ianuari slutar skolan kl. 11.30

4. Skotdag lördagen den 23 maj har de svenskspråkiga skolorna Stafettkarneval i Vasa

Under våra friluftsdagar (22.8-19,21 .2-2A och 30.5-20) har vi gemensamt program mellan kl. 9.30 och kl.

13. Eftersom det inte ordnas skolskjuts cyklar alla till och från den tillfälliga undervisningsplatsen

(ZZ.B Gamla Vasa och 30.5 Sandö). Under rutten finns lärare som man kan cykla med om man känner sig

osäker.

Skiddagen på 0¡berget 21 .2.2020 - skolbussarna kör till Öjberget (förutom Sundombussen), extra bussar

ordnas till och från skolan för de som inte har rätt till skolkjuts.

4.1 ,2 Skolvisa förändringar angående arbetsdagen

Gemensamt beslut om två lördagar nÈir det är skola. Dessa är lördagen den 21 december samt lördagen

den 23 maj då det är Stafettkarneval i Vasa.

4.1 .3 Gemensamma evenemang

Klassresa åk I torsdagen den 22 augusti till Seinåjoki eller Jakobstad'

Folkhäisan - åk 7 besöker Folkhälsan klassvis under höstterminen med start från v. 37

Ak B deltar i profektet Konsttestarna.

Våga vara företagsam - semifìnal iRewell Center 11.022A20 - företagarna ges möilighet att delta. Om

någon av skolans företag kvalar sig till final sker det iHelsingfors i22-23.A4.2O2O

Nou Hâtä, åk B deltar ev. i mars 2020

Stafettkarnevalen år 22-23 ma12020 i Vasa

Hjårt- och lungráddning för åk 9 arrangeras av Vasa centralsjukhus22.Si vår skola.

Mästare 9 i november - ev. deltar ngt lag från skolan

about:blank 12.9.2419
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4.2 Skoldagens struktur

4.2.'l Lektioner

Lektionstider

Skolveckan är indelad i block enligt följande:

Må - ons- Fre

Block l: 8.25 - 9.35 (70 min)

Block ll: 9.50 - 11.00 (70 min)

Block lll: I 1.35 - 12.40 (ô5 min)

Block lV: 12.55 - 14.00 (65 min)

lr - lo

Block l: 8.15 * 9.25 (70 min)

Block ll: 9.50 - 11.00 (70 min)

Block lll: 11.35 - 12.40 (65 min)

Block lV: 12.55 - 14.00 (65 min)

4.2.2 Raster

Må-Ons-F¡e

9.35 - 9.50

1 1.00 - 11.35 Matrast

Q.4A - 12.55

lr-lo

9.25 - 9.50 Obligatorisk uterast

11.00 - 11.35 Matrast

12.40 - 12.55

Skolan tillämpar 3 matturer. I september, november, januari, mars och maj äter åk 7 iförsla matturen som

bÕrjar kl. 10,50

I augusti, oktober, december, februari, april och juni äter åk 9 i den första matturen. Ât g äter alltid kl

1 1.00. Den tredje rnatturen börjar kl. 't 1.15 men den årskurs som har den tredje matturen slutar sina

lektioner kl. 11 .05 och inleder matrasten med 10 minuters paus.

about:blank 12.9.2019
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Rastövervakning = Kustodieringar

Verksamhetsplan

Under rasterna har skolans lärare kustodieringsansvar. Under varje rast kustodierar sju (7) av skolans

lårare och under matrasterna av totalt åtta (8) lärare.

Kustodieringsschema görs av rektor för varje period och godkänns av skolans direktion och bifogas

dårefter till arbetsplanen.

4.2.3 Olika sätt att anordna undervisning

I huvudsak sker undervisningen i klass, dvs. etl undervisningsulrymme. Undervisning kan dock ske även

på andra ställen och då har läraren gett lnstruktioner för rutten och trafikkultur. Vi strävar till att avsluta

skoldagen i skolan.

- då elever har idrott på schemat kan undervisning ges ulanför skolans område.

- då elever år på studiebesök till tex. företag, museum, ll stadiets läroinrättningar mm.

- under friluftsdagar eller andra awikelser (se punkt 4.1.1.)

Engelska

I mån av möjlighet tar vi in 'native speakers' i undervisningen.

Finska

lnom finskaundervisningen görs besök till bl a biblioteket och ev. besök till butik eller kiosk för att öva på

praktisk finska

Flexibla resursklassen (9F):

- i Flexklassens årsprogram ingår studiebesök och exkursioner

- pedagogisk planering för klassen tillsammarrs med vård¡radshavare, klassföreståndare och

studiehandledare

- möjlighet till utökad prao vid behov

Obligatorisk gymnastik

Förutom i skolans egna utrymmen och på skolgårdens idrottsområden kan även gymnastikundervisning

utovas på följande stållen: Nåridrottsområde bredvid Metsäkallion päiväkoti, Skogsbergets motions-,

skidspår och skogsområden, Andvägens fotbollsplan, Brändö idrottsplan, uteområden kring Metviken,

kvartersorientering i närmil.jön, stadens simstrånder, simhallen, Wasa sportsclub.

Tillvalsgymnastiken kan utövas på samma platser som den obligatoriska gymnastiken samt kan därtill

utövas på följande idrottsplatser: Bowlinghallen, Tenniscenter, Elisa stadion, lshallen, bobollsstadion,

Botnia minigolf, Vasa golf (Kråklund), Botniahallen, Brändö rink, Wasa move, frisbeegolfbanor,

allaktivitetsplanen,

Matematik, Fysik och Kemi:

- Energi- och samhàllsvecka våren 2020

- åk I deltar i MatCup.

- Elever i åk 7-9 har möjlighet att della i Kängurutävlingen

¿iboüt:blank 12.9.20t9
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Matematik och Science, Âk 9

- exkursioner till olika företag och skolor med anknytning till naturvetenskaper

- möjligt deltagande i MatCupen och TekNatur

- eventuellt deltagande i regionala Lego Mindstorm{ävlingar

Modersmå I och litteratur

I modersmål och litleratur samarbetar vi under läsåret 2019-2A20 med Wasa Teater och Vasa

stadsbibliotek. Eleverna får lill exempel se en teaterpjäs och lyssna på bokprat av bibilotekspedagogen

Musik

Vi strävar till att ha minst ett tillfälle per termin där elever får uppträda, (musikcafé, konsert eller liknande)

förutom de vanliga festtillfällena i skolan^

Religion

AK 7 Företrädare för olika världsreligioner kan inbjudas.

ÀK g Debatter kring aktuella etiska frågor kan arÍangeras med inbjudna gäster.

4.2.4 Undervisning som inte är bunden till årsklasser

Förberedande undervisning 25 timmar per vecka.

4.2.5 Undervisn¡ng i sammansatta klasser

4.2.6 Til lg odogöra sig [ärranslutning för distansundervisning

Under lå. 2Aß-202A är ingen distansundervisning inplanerad i vår skola.

4.2.7 Genomférande av skolan irörelse

Vi avser att utnyttja de två långa uterasterna (tisdag och torsdag) till att aktivera eleverna med olika

metoder.

Under period I efter höstlovet avser vi utnyttja gymnasliksalen rast I till rastaktivitet {ör eleverna enligt

följande:

måndagar åk 7, onsdagar åk I och fredagar åk 9. Övervakning finns i gymnastiksalen under dessa tider

4.3 Skolbespisning

Skolan har eget kök som fungerar i huvudsak som utdeln¡ngskök. Skolan har tre matlturer; kl.

10.50, 11.00 och 11.15.

Totalt fyra lärare kustodierar vid maten mellan kl. 10.50 och 1 1.35.

4.4 Morgonsaml¡ng

Morgonsamling 8.15 - 8.25 må-ons-fre

about:blank 12.9.2419
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Måndagar via centralradion (rullande schema)

Onsdagar klasskvart

Fredagar i festsalen i huvudsak ¡ned Vasa svenska församling

Tisdagar och torsdagar inleds varje lektion med kort morgonsamling av undervisande lärare.

4.5 Skolskjuts

Vasa stad ordnar skolskjuts med buss från Sundom och HöstvesiGamla Vasa. Elever som har

längre ãn 5 km får denna service utan kostnad. Elever med handikapp eller särskilda behov

kan få rätt till taxiskjuts. Från Sundom kommer 87 elever med buss, Gerby-Västervik 3B

elever, Höstves-Gamla Vasa 17, Korsnäståget '12 elever, Roparnäs och Orrnäs 3 elever
samt SunnanviklHögbacken 1 , totalt 158 elever.
Rätt t¡lltaxiskjuts har 3 elever (en av dessa har också busskort).

5. Verksamhet som sammanhänger med anordnandet av
undervisningen

5.1 Elevvård

Skolans bitrådande rektor Monica Mattbåck ìeder elevvården i skolan Elevvårdens tjånsler består av psykolog- och

kuratorstiänster samt skolhålsovårdens tjånster. Elevvården ordnas som ett yrkesövergripande samarbete mellan

bildningsvâsendet och hälsovårdsväsendet, och ¡ samarbete med elever och deras vårdnadshavare samt vid behov även

med andra samarbetspârter. Skolans personal bär det huvudsakliga ansvaret för válbefinnandet i skolgemenskapen och

uppgiften höt lìll alla som arbetar inonr gemenskapen.

5.2 Skolans ¡nterna arbetsgrupper

Lä ra rteam e n I ä så ret 201 9- 2020

Lärarteamen utser ordtôrande och sekreterare inom sig och har protokollförda rnöten och ser till att hela

kollegiet vet mötestiden och platsen. Rapportering till övriga sker på de gemensamma lärarmötena som

formelit behandlar och faststâller lärarteamens förslag.

AI<I:uIC, MAR, RS, KB, AR, EMK

- Ordförande har ansvaret för nya lärare

- på första mötet defìnieras klassföreståndarens

uppgifter

- vad skall undervisningsåmnel elevhandledning innehålla (i samråd med

elevhandledaren)?

- inorn teamel diskuteras listorna för prov samt händelsekalender (klassföreståndaren sköter

dock om det praktiska sin egen

klass) - att utforma en strategi lör å*7

angående samarbete med hemmen (t.ex. om ansvarsfrågor,

läxläsning)

- planerar årskursens "program", tex,

¿rbout:blank
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'föräldramöten (i samråd med ËH och rektor)

" julfesten + ev. andra

fesler

" temadagar

- håller koll på ev. behov av särskilt

stöd med hjrålp av särskild blankett

förebygger mobbning; Kiva-

skola

- bidrar med material till instagram, facebook

och Rektorn har ordet

pedagogisk planering

diskussion

- planerar och genomför

utvecklingssamtal

- kontaktlånk till

hemmen
- övrigt som förordnas av rektor

Åk 8: TiH, CHN, SM, IFA, ALB, JK

- Ordförande har ansvaret för nya

lärare

- inom teamet diskuteras listorna för prov samt

händelsekalender (klassföreståndaren sköter dock om det praktiska i sin egen klass)

- planerar årskursens "Program",

tex.
* klassutfärd

. föräldramöten (i samråd med

EH+rektor)

* temadagar o andra ev

"avvikelser

- planerar och genomför

utvecklingssamtal

- förebygger mobbning: Kiva-

Skola

- håller koll på ev. behov av särskilt stöd med

hiälp av sârskild blankett

- bidrar med material till instagram, facebook och Rektorn har

ordet

diskussion

7t

about:blank

- pedagogisk planering,
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- kontaktlånk till

hemmen

- Övrigt som förordnas av rektor

Á¡T g; SR, GAB, MH, UMH, MAN UN, AH

- Ordförande har ansvaret lör nya

lärare

- inom leamet diskuteras listorna för prov samt

händelsekalender (klassföreståndaren sköler dock om det praktiska sin egen

klass)

- planerar

årskursens "program", tex.

" föräldramöten (i samråd med

EH+rektor)

programeftermiddagen

* fester, tex. vårfeslen

(avslutningsdagen)
* temadagar o andra ev.

"avvikelser"

- förebygger mobbning; Kiva-

skola

- håller koll på ev. behov av särskilt stöd med

hjälp av särskild blankett

bidrar med material till instagram, facebook och Reklorn har

ordei

- pedagog¡sk planering (bl,a. läroplan 2006)

- PR och internationella

kontakter

- kontaktlänk till

hemmen

- övrigì som förordnas av rektor

Lärare ¿rtan r(tass.' ASN (LLB), JRN,VM, WH, BK, ML, JN, MR, lB, BMG (LlT), UN, WK, RB, MlK,9OE,

SKK

- Ordförande har ansvaret för nya

lärare

- uppgör samt uppdaterar

vikarieinfoskrift

- blomster- och uppvaktningskassa,

kaffekassa, lärarmötestilllugg, kafie inför terminsslut (höst och vår), medicinfÖrråd,

lucia/glöggdagen - "bemärkelsedagar"

såsom svenska dagen, lucia,

about:blank 12.9.2019
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självständighetsdag

- friluftsdagarna

(alla)

- övrigt som förordnas av rektor

Flexibla resursklassen (9F): AH, st(, ASN (LLB), GAB, RB, MAN, SM, MM, SK

- Har ej formellt samma status som de övr¡ga lärarteamen utan fungerar mer som ett pedagogiskt forum fÖr

de som undervisar i klassen och AH ingår även i LT åk I - planerar

klassens årskursprogram, tex. studiebescjk,

PRAO

- pedagogisk planering för

klassen

- kontaktlànk tiil hemmen

Säkerhetsgruppen (uppdaterar bl.a. säkerhetsdokumenten) :

SK, IFA, RB. UN, KM

Krisgruppen leds av bitr. reklor MM

5.3 Lärarnas ansvarsområden

Skolan har en rektor och en biträdande rektor, båda på helhetsarbeistid. Arbetsfördelningen:

Rektor har övergripande ansvar över verksamheten.

Biträdande rektor leder elevvården, sköter vikariaisarrangemangen samt handhar fcjrsta kontakten med

eleverna i enlighet med Vasa stads disciplinära trappa.

Bistår rektor med skolutveckling samt är stâllföreträdare för rektor då denna är frånvarande

Skolans har en ledningsgrupp som har schemalagda mölen; varannan vecka efter kl. 14. I ledningsgruppen

ingår Seppo Kallio (rektoQ, Monica Mattbäck (biträdande rektor), Ann-Sofie Nygård (Lena Loukasmäk!

Björk) kontinuerligt samt sedan ämnesgruppsvis: Gula: Mikael Kulla {timlärare i hs.), Röda: Qskar Ros (lektor),

Blå: Gabriella Norrgård (lektoQ samt Praktiskalspeciallärargruppen: Lolta Grönlund (specialléirare). Rotation

sker årsvis och ny medlem väljs bland de lärare som representerar de olika ämnesgrupperna.

I följande arbetsgrupper ingår representanter från BGS

. CLP: ASN {LLB)

. Elevvård: MM

' Bibliotek: ALB
. Skolan irörelse: RS

. Energi: MAN

' Företagsamhet (MM)

' Skolsnickare: CHN
. Tutorlärare IKT: OR

about:blank 12.9.2019
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5.4 Elevrådsverksamhet

Elevråd

Skolans elevråd beslår av alla klassers klassrepresentanter samt ordförande. Elevrådeis mål är att skapa

gemenskap genom att ordna olika tillställningar och evenemang. Elevkårsstyrelsen samarbetar med

0vningsskolans och Korsholms högstadiums elevkårsstyrelser kring bl.a, idrottsturneringar. Elevkårsstyrelsen

arrangerar också dagsverke, hungerdagsinsamiingen, program under friluftsdagar, dellar i diskussioner kring

skolfrågor, administrerar verksamheten i skolans elevkiosk samt jobba för att förverkliga olika initiativ från

skolans elever. Representanter fìnns även i skolans direktion. Elevrådet handleds läsåret 2Q19-2A2Ð av

lektor Markus Rönnblom.

5.5 Samarbete med förskola

5.6 Klubbverksamhet

Klubbar ordnas enligt intresse. För tillfället fìnns en klubb i demokrati samt i bildkonst.

lnför skolmästerskap kan idrottsklubbar ordnas, likaså inför Stafettkarnevalen.

Alla form av klubbar hålls efter ordinarie skoltid kl. 14.05 och de som deltar bör själv ordna med hemtransport.

5.7 Bibliotekssamarbete

lnom olika ämnen gôrs besök till bl a biblioteket .

Samarbete sker även så att bibliotekets pedagogiska informaliker besöker skolan.

Skolan har två lärare som har ansvar över skolans bibliotek (1 timme vardera) och som har öppet ett par

gånger i veckan.

5.9 Undervisning utom klass

5.9. 1 Lägerskolverksamhet

Skolan har inga lägerskolor. Klassresor gcirs i åk I under en skoldag.

Torsdagen den 22 augusli åker åk I till Seinäjoki eller Jakobstad beroende på klass.

5.9.2 Studiebesok

Bildkonst

I bildkonst gör vi besök till konstmuseer i Vasa och gör utflykter i närmiljön.Gästkonslnårer gör besök i

skolan.

BiologilGeografi

I biologi görs studiebesök i m¿ån av möjlighet till stranden (åk 7) och skogen (åk 8).

lnom ramen för geografiundervisningen besöks Världsnaturarvet (åk 9 alt. åk8).
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Obligatorisk gymnastik

Förutom i skolans egna utrymmen och på skolgårdens idrottsområden kan även gymnastikundervisning

utövas på foljande ställen: Näridrottsområde bredvid Metsäkallion påivåkoti, Skogsbergets motions-,

skidspår och skogsområden, Andvägens {otbollsplan, Brtindö idrottsplan, uleområden kring Metviken,

kvartersorientering i närmiljön, stadens simstränder, simhallen, Wasa sportsclub,

Tillvalsgymnastiken kan utövas på samma platser som den obligatoriska gymnastiken samt kan därtill

utövas på följande idrottsplatser: Bowlinghallen, Tenniscenter, Elisa stadion, lshallen, Bobollsstadion,

Botnia minigolf, Vasa golf (Kråklund), Botniahallen, Brttndö rinken, Wasa move, frisbeegolfbanor,

allaktivitelsplanen, Õjbergel, Wasa Up, Vasa kanotklubb Vasklot, Tropiclandia.

Elevhandledning

För att säkerställa rätt studieval efter avslutad grundskola ordnas utöver klassundervisning och individuell

handledning exkursioner och studiebesök under läsåret.

Under period 1 och 2 görs obligatoriska studiebestik (åk9)

Till följande läroanstalter:

-Yrkesakademin iVasa

-Vamia

-VÕS gymnasium

-Vasa gymnasium

Besök till övriga Iäroanstalter enligl elevernas intresse,

Flexibla resursklassen {9G)

- i Flexklassens årsprograrn ingår studiebesök och exkursioner i mån av möjlighet.

Historia och samhällslära

lnom historia kan studiebesök ordnas till Õsterbottens museum och Krigsveteranernas museum.

Sladsvandringar och tidsresor ordnas i mån av mdjlighet.

Till skolan kan tidsvittnen saml aktuella förelâsare inbjudas.

lnom samhàllslãrarn ordnas i mån av mö.ilighet studiebesok tìll Styrelsegården, Österbottens tingsrätt samt

till andra myndigheter och instanser.

Ekonomi- och företagsamhet

Sludiebesök görs till banker, handelsföretag, försäkringsbolag och lokala företag i mån av mojlighet.

Eleverna i åk 9 deltar i programmet "UF-ett år som företagare" vilket bl.a. innebår deltagande í olika

mâssor samt förelâsningar/kurser kring temat ung företagsamhet. Våga vara företagsam -semífinal på

Rewell Center i lebruari 2020. Om något företag går vidare till final så hålls den i Hetsingfors i april.

Huslig ekonomi

I huslig ekonomi gör vi studiebesÕk i mån av möjlighet t.ex. butiksbesök eller besök på museum

about:hlank t2.t).2019
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Modersmål och litteratur

I modersmål och litteratur samarbetar vi under läsåret 2019-2A20 med Wasa ïeater och Vasa

stadsbibliotek. Bibliotekspedagogen håller ett bokprat för varje årskurs. Vi gör till exempel studiebesök till

stadsbiblioteket och till teatern. En årskurs får se en {örestållning eller ta del av en dramaworkshop under

läsåret.

Musik

Studiebesök samt deltagande i konserter i mån av mojlighet

Religion åk I

Besök och rundvandringar i olika kyrkor arrangeras i mån av möjlighet.

Slöjd, teknisk slöjd och textilslöjd

SÌudiebesök i mån av möjlighet.

5.9.3 Övrigt

Friluftsdagar:

Torsdagen den 23 augusti på Vasklot

Fredagen den22 februari på Ojberget

Promenaddag i samråd med Vaasan kävelyklubi: torsdagen den 18 april

Fredagen den 31 maj på Skömsö, Västervik

Prao:

At< g v. +o

Ätev.l¿

Konsttestarna:

Svenska Kulturfondens projekt Konsttestarna.

Skolidrott;

Ak I deltar í år i

Skolmästerskap i

fotboll: både pojkar och flickor - matcherna spelas i september-oklober

Ev. deltagande i Vasa stads skolmästerskapstävlingar

BGS deltar i Stafettkarnevalen 22-23.5 som är i Vasa

Övriga individuella grenar enligt intresse och i samarbete med förening och eller vårdnadshavare. Skolan

står i huvudsak enbart för anmälningsavgift samt en måltid då det är fråga om individuella grenar.

ldrottsakademin:

i samarbele med VSUA.. Morgonträningar på tisdagar för åk I och onsdagar frjr åk I i huvudsak.

Vårdnadshavarna ansvarar sjÉilv för skjulsen till träningarna och därefter till skolan. De deltagande

eleverna har förbundit srg att läsa in det stoff som de missar pga. morgonträningarna.
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5¡¿srnLlg+projekt

Erasmus+projektet Democracy for Suslainability, Sustainability for Democracy fortsälter under läsåret med

klubbverksamhet och besök till Portugal och Ëstland. Sju elever samt två lärare per besök. Projektet

redovisas för hela skolan efter besöken.

Övrigt:

Klassresa åk 9: torsdagen den 22 augusti i Tammerfors, Jakobstad eller Seinäjoki.

Skolfotografering: 12-13.9 i skolan

Dagsverksdag: 18.9. Personalen arbetar i skolan.

Hungerdaginsamling:

Temadagar för åk 7 och 8: v.40 samt må Bra -dag i Botniahallen 2,10 för åk 7 och L

I musik (förutom de vanliga festerna och Lucia) ett musikcafe' med Halloween-tema den 7.11, en

välgörenhetskonse¡1 den 4.3, och en konsert med delvis Skolmusik 2O2O-repertoar den 20.5.

Ak I S¡ävständighetsmottagning 5.12 i Vasa stadshus. På förmiddagen gudstjänst i Trefaldighetskyrkan i

Vasa för åk 9

Lucia i BGS: 13.12

Julkyrka2l .12.

Hållbar utvecklinglEnergivecka för åk 9: v.

Tidsresa åk 8;under våren

lnfo om tillvalsämnen för åk 7; 11 mars

Programeftermiddag, åk 9:

5.10 Samarbete mellan hem och skola

5. 1 0.1 Föräldrakvällar

Ak7

Onsdagen den 4 september

Aks

Onsdagen den 11 mars

Ake

Onsdagen den 4 september samt 12 november (Academill)

Vid behov hålls âven fler föräldramöten.

5. 1 0.2 lnformationstillfällen
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I nformationslillfällen arrangeras vid behov

5.10.3 Övrigt

Samarbete med Hem och skola och föräldrar

. arrangerar aktuella föreläsare till föräldramöten

. deltar aktivt i den förebyggande elevvården på temadagar och fõr att stârka trivseln i

skolmiljön
. arrangerar program för klasser och hela årskurser inom och utanför skoltid for att stärka

gemenskapskänslan, t.ex. för åk 7 tis. 17.9 "sjuornas kamp", fre 4.10 plättfrukost för alla

elever, föräldrar och personal mellan kl. 7.45-8.45 mm.

. BGS föräldraförening har anmält intresse för att vara med i övernaltningsarrangemangen då

stafettkarnevalen hålls iVasa i mai2AZA.

5.1 1 Övriga samarbetspartner

Skolan samarbetar med bl.a. Vasa svenska församling, Osterbottens polisinrättning, Osterbottens

räddningsverk, Reimari, Föregångarna, Folkhälsan, yrkeshögskolan Novia, ll stadiets làroinrättningar iVasa

med omnejd samt olika organisationer och föreningar som t.ex.

DUV, Röda korset, FinFami, YES Österbotten etc.

lnom ramen för de olika läroämnena sker samarbete med företag i Vasa med omnejd.

Skolan deltar i ett två-årigt Erasmusprojekl (lå 2018-2019,2019-2020) i Demokrakti & Hållbarhet. Sex lärare

och elever från åk 9 deltar från BGS. Skolor från Estland, Grekland och Portugal är med i samma projekt.

Detta läsår åker lârare och elever till Portugal och Estland och därefter knyts projektel ihop.

5.12 Plan för skolans informations- och kommunikationsteknik

I skolorna svarar utvecklingsgruppen som har ansvar för utveckling av utbildningen för delta arbete. Gruppen

har i uppgift att utveckla undervisningen i skolan aktivt.

Gruppens medlemmar: Seppo Kallio, Monica Mattbåck, Mikael Kulla, Lotta Grônlund, Ann-Soli Nygård (Lena

Loukasmäki-Björk), Gabriella Norrgård och Oskar Ros.

6. Utvärdering

6.1 Formativ bedömn¡ng

Bedomning och respons ãr en del av den dagliga undervisningen och det dagliga arbetet. Lärarna observerar

lärprocessen och kommunicerar med eleverna samt skapar tillfällen där man tillsammans ger och får respons

som fråmjar och motiverar lärandet. Detta sker iform av självbedömning och kamratbedömning. Eleverna får

lära sig att uppfatta sina framsteg och hitta olika siått att arbeta för att nå målen. Detta låsår är formativ

bedömning elt av tyngdpunktsområdena och skolans ¡nlerna projekt Meningsfullt lärande fokuserar kring detta.

6.2 Summativ bedömning

Eleverna får i slutet av varje period sarnt i slutet av läsåret ett betyg med siffervitsord där man beskriver hur

eleven uppnått målen i de lËiroämnen som ingår i elevens studieplan.
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Siffervitsordet är en genomsnittlig summativ bedömning av elevens kunskapsnivå i relation till målen i

läroåmnet.

6.3 Tidpunkter för utvärderingssamtal

Åk7

Utvecklingssamtal mellan klassföreståndare, elev samt vårdnadshavare inleds i period 2

AkB

Ulvecklingssamtal mellan klassföreståndare, elev samt vårdnadshavare inleds i slutet av september i samråd

med skolhälsovården.

Ak9

Utvecklingssamtal med tanke på studier på ll stadiet hålls under period I och ll i samråd med

klasslöreståndare och elevhandledare.

6.4 Underkända prestationer

Underkända prestationer kan vid behov höjas under vecka 23.

7. Elevhälsoplan

7.1 Tillgängliga elevhålsotjänster

7. 1. 1 Skolpsykologtjänster

Skolan har tillgång till stadens skolpsykolog Anette Rokalas tjänster. Hon finns i skolan på

onsdagar eller enligt överenskommelse.

7 .1 .2 Skolkuratorstjänster

Skolan har tillgång till skolkuratorstjânster Katja Andreasson är på plats måndag, tisdag, torsdag

och fredag

7 .1 .3 Skolhälsovårdstjånster

Skolan har tillgång till hälsovårdstjänster. Skolhälsovårdare Marion Salmela finns i skolan måndag

till torsdag.

Skolläkare Tiina Ekholm finns i skolan på onsdagar.

7.2 Skolans elevhälsogrupp

7.2.1 Sammansättning och möten

Skolans seklorövergripande elevvårdsgruppbestår av Monica Mattbäck (bitrådande rektor), Marion

Salmela (skolhålsovårdare), Katja Andreasson (skolkurator), Annette Rokala (skolpsykolog), Lena
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Loukasmäki-Björk (vikarie för Ann-Sofie Nygård, elevhandledare), Sonja Aminne (speciallärare) och

Johanna Norrback (skolcoach). Gruppen sammankommer två gånger per månad.

7 .2.2 Utveckling av verksamheten, tyngdpunkter och utvärdering

Under låsåret 2019-2OZA kommer tyngdpunktområdet inom elevvården att vara mobbningsförebyggande

arbete och elevernas välmående.

7.3 Samarbete

7.3.1 Samarbete med vårdnadshavare och elever i samband med utarbetning

av elevhälsoplanen

Vårdnadshavarna hörs under klassmöten, samlal och genom samarbete med Hem och Skola föreningen

Eleverna ges via elevkåren och klasskvarterna möjlighet att påverka det förebyggande elevvårdsarbete

som planeras och genomförs i skolan. Representanter för elevkåren deltar också i planeringen av

elevvårds arbetel genom att bjudas in till elewårdsmöten,

7.3.2 Utomstående aktörer som främjar och utvecklar den generella elevvården i

anslutning till barns och ungas välmående

Skolan beaktar styrgruppens linjedragningar och samarbetar med de myndigheter som det förebyggande

arbetet förutsätter.

7.4 Samarbete, ansvar och praxis i anslutning till hälsa och säkerhet i

skolomgivningen samt granskn¡ng av välmående i skolan

7 .4.1 Ordningsregler och trivselregler

Stadens gemensamma ordningsregeler ligger som grund för irivseln i skolan"

Skolans trivselregler är godkända av direktionen. Trivselreglerna genomgås tillsammans med eleverna vid

skolstarten. Vårdnadshavarna får också ta del av dem.

7.4.2 Uppföljning av frånvaro samt anmäln¡ng och ingripande

Klassföreståndarna följer regelbundet upp elevers frånvaro. Vårdnadshavarna kontaktas vid

frånvaro utan orsak. Då frånvaron överstiger 20 block under en period, eller då frånvaron kan ses

som orsak till individuellt elevvårdsärende kontaktas också hemmen.

Klassföreslåndarna/undervisande lärare diskuterar med eleven. Vid behov initieras ett individuellt

elevvårdårende. Barnskyddsanmålan görs då behov föreligger.

7.4"3 Förebyggande av olycksfall

Skolans elever och personal görs läsårsvis förtrogna med tillvägagångssält som främjar såkerheten.

Ett skololycksfall är en i skolan eller på skolvågen skedd plötslig, oförutsedd håndelse, som orsakar en

yttre kroppsskada. Som skololycksfall ersätls även sådana skador, som har skett under ett studiebesök, på
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en studieresa, under en lägerskola, i en klubb eller på den omedelbara vägen till dessa, förutsatt att de hör

till skolans verksamhetsplan.

Som skolväg bör anvåndas allmänt trafkerad och trygg färdled.

Utförlig beskrivning om åtgårder vid olycksfall finns i skolans säkerhetspärm.

7.4.4 Kariläggning och uppföljning av risker

Riskanalysen uppdaterades 20.1 .2O16. Riskanalysen uppdateras regelbundet enligt stadens policy

7.4.5 Personalens kunskaper i första hjälpen

Personalen skolas regelbundet i första hjälp.

7.4.6 Säkerhetspromenader

Skolans elever går tillsammas med klassföreståndarna på regelbundna säkerhetspromenader

Vårdnadshavarna och eleverna får via Wlma och info-broschyr ta del av irafikarrangemangen

kring skolan.

7.4.7 Förebyggande av och ingripande vid användning av tobaksprodukter och

övriga rusmedel

Skolans sektorövergripande elvvårdsgrupp bereder det skolvisa arbetet med förebyggande arbetet kring

droger. Hälsovårdaren samtalar enskilt med eleverna kring användandet av droger samt drogernas

skadliga ínverkan på hälsan.

7,4.8 Anvisningar i anslutning till väntetider för skolskjuts och säkerhet

Ëleverna väntar på skoltransport under övervakning av kuslodierande lärare (separat schema). Skolans

elever går tillsarnmans med s¡na klassföreståndare på regelbundna säkerhetspromenader.

Vårdnadshavarna informeras anlingen via Wílma eller via info-häfe.

7.5 Plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasseri

7.5.1 Plan

Klassföreståndarna och undervisande lärare följer systematiskt upp alt ordningsreglerna följs.

Overvakningen av eleverna fôl.jer elt schema som finns synligt ¡ lärârrummet och ute i

korridorerna. KlVA-programmets effekter följs årligen upp och analyseras. Alla vuxna som arbetar

i skolan ingriper vid inkorrekt, våldsamt eller aggressivt beteende.

Problemsiluationer reds ut och åtföljs alltid av samtal mellan berörda, antingen rektor eller

biträdande rektor nårvarar. Brottsanmàlan görs alltid av rektor eller i samförstånd med rektorn.

7.5.2 Hur informerar man om planen och gör personalen, eleverna och övriga

samarbetsparter förtrogna med den?
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Planen finns tillgånglig på Wilma,

Skolan informerar om planen i början av höstterminen, skolans personal, eleverna, elevkåren och

vårdnadshavarna görs delaktiga.

lnnehållet och betydelsen av ordningsreglerna genomgås vid varje läsårsstart med alla elever och

Vårdnadshavare får ta del av dem antingen via föräldramötesdiskussioner eller via Wilma.

Under klasskvafterna gör vi eleverna delaktiga i arbetei med alt skapa en god atmosfär i skolan och

försöker skapa en god anda i klassen. Samtliga klasser behandlar teman som berÖr antimobbningsarbetet

(utgående från en materialbank).

Eleverna uppmanas alltid agera då de är vittne till mobbning. Samtidigt uppmanas också alla som anser

sig felaktigt behandlade att prata med någon lärare eller annan skolpersonal'

7.6 Agerande vid akuta kriser samt hotfulla eller farliga situationer
(Säkerhetspärm)

7.6. 1 Sammansättn¡ng av krisgruppen

Seppo Kallio (rektor), Reidar Strömvall (lärarrepresentant), Monica Mattbåck (biträdande rektor), Marion

Salmela (hälsovårdare), Annette Rokala (skolpsykolog) samt Katja Andreasson (skolkurator).

7 .6.2 Hur man ¡nformerar om krisplanen

Lärarna informeras årligen om innehållel i planen, Klassforeståndarna informerar elevérna.

Vårdnadshavarna får infon via Wilma

7.6. 3 Beredskapsövning ar

Beredskapsövningar utförs regelbundet och dokumenteras av säkerhelsgruppen.

7 .7 Utvärdering av elevhälsoplanen

Den sektorövergripande elevvårdsgruppen ãnsvarar för uppföljningen och genomförandet. Uppföljningen gÖrs i

maj och sker i samarbete mellan elevvården, eleverna och vårdnadshavarna. Uppföljningen berör samarbetet

med eleverna och vårdnadshavarna, behovet av och tillgången till elevvårdstjänster samt

verksamhelskulturen, skolfred och atmosfãr. Uppföljningen görs bla genom enkäten H?ilsa i skolan,

kvalitelsenkäter och diskussioner. Den sektorövergripande elevvårdsgruppen analyserar resultaten och tar

dem i beaktande för fortsatt verksamhet. Gruppen informerar också eleverna och klasserna om resultalen.

Lärarnâ, vårdnadshavarna och direktionen ges möjlighet att respondera resultaten. Den information skolan fått

via uppföljningen beaktas vid planeringen av det fortsatta förebyggande elewårdsarbetet.

B. Jämstä I ld hetsarbete

8.1 Jämställdhetsarbetet i skolan

Skolan har en skild jämställdhetsplan som vi fölier

about:blank n.q.2019



Väggschema
Borgaregatans skola, Vasa
1 12.08. - 08.11.2019

i¡

ßìl^q ^ b
'/ " \'/ Kurre 7.31.7

O4.09.24191A.24

Mfndeg. :

7Gj7D:7E.7F'
08:2549:e5 09r?6.09,45 08:26'{&36 0!:?l{ûr35

' tË --l*--tg--T-'-'tltr-, I
0811ô:08r?E 0B:1t08'29 08:15-00rt5

?A ?E ip
08.1&0*26 (tsrl&0F ?6 0g:16-09:26

08:35.ClS:3,5:

HI EF¡ BG MU
IllAR Hum 1 RS Med IFA BiGe Blå wK Mr, 1011

HIMOMA.MUMAMA
MH Hum 1 ALB Hum ¿ Vn¡ Nat 2 wK Mu 1011 OR flsl $,BOE BlGa Rttd,

'
ó{¿,,'¡ '.N{r, og:SO-lì:Oö' ¡ß!,É ¡É,!þ Og;SdLl1.Oo 0fi60-tj,O0,

MO GY,4 GY.4
MrË S2.t MA GY.3 RS GY.3 pc ENa2 MU

Hum 3 - MAN Nat ¿ xs OV éym KB Gy Gy; ML Spr I wK Mu 101 1

:

MO
MrÊ s2,1

Hum 4

Ogilo"l1rÐ0 00:50-1 Oó:¡O:lt:Oú i'¡r¡ùi Þrìr!il

MO

ËNs¿
BK Spr2

09i50-11t00 00:50-11;00,

MA BG
OR Nåt 3:lFA BlGe 8lå

BK MU Hl GAB S2.3uN BK wK Mu 1011 MH Hum 1 Hun3

l

i:00:

.l
l2:55-1 4:00:

11:35-12:40 "-';D
HLl
HL2
TS
TN

1t:35"1t:40: 11:35-12:40 1 1ì¡Ð'Ui4O

sL.2 Fl¡1,9

I

FY.s *k.Í" Fra1.6 FY.s' BG,MU

11:3$12{0, 1t:35-12:¡lû

MU HI
:nK Mu 1011 MH Hum I
'i

EMK

8iG€ Rôd WK Mu 101 1 , sL.1 MIK SL.I
CHN TN

l23t*14r0t
sL.2 l FY.3 sL.2

JRN

CHN fX
FyKe R]

UT

12:ã¡i-14:ò0' ii¿i;ä, dlt¡É' i¡b{iF

l

HL.1
HL,2
,S1.4

;gLl

MAA
Ltï
EMK
CHN

MAA
LIT
EMK
CHN

FyK6 B

sL.2 FY.4
MAA

HL.5

HL,6
HL ,I

H!2

HL1

llL 2

g¡.3 UMH
csr.¡ tr Spr 4 rysxl s'ne

EMK TS .

EMK TS

';!11,ã ¡*l¡'. ':*qt ll*!¡r' 12:55.14:00 12:55-14:00
.roroì

HL,1
HL,2
sL.4
sL,3

HL1
HL2
TS
TN

HL.5

HL,6

GY.6

RS
Gym

GY.6mons:¡jf .,l, I FY. 6 :roR.o.

,I,ji, ":ii,;g, rî1,.I u,.¡BKer
HK

JK Spr 2

0s.26"09.36: -¡+4 0B;i+0Þ3S
FY.Ii

'FY.7 | iroFr,sl ,

JRNHl JRN FY.8 MlK Fyt&
ML Spr 1 MH Hum 4 FyKe siWH FyKe B Spr 5

wr
Fy.l(o I

,q"X fF

sL.1
,CV.S
KB Gyi

GY.6
¡6 Gy

Fl¡1.4:
MAA

MIK
i¿p¡ rr;$p¡ $, LtT

RS
Gym

0Bâ5-O9:35 08:25'.ð9:35'

ENa2 EH
BK Spr 2 MAR Hum 1

08190-11,00, 0g:60-fl:00

MA.MO
VM NâT 2'ALB HUM 4

08;15-09:25 0û'1
08:25-09:16'

l

ENa2
MOFt.2

R TIH Spr 3

xr-.¡
:9L.8
3L6
iHL¡]

MAA
EMK
CHN
LIT

HL1
TS
TN
HL2

HI
MAR Hum 1

BK
UN BK

1a135-124A 1135-12:40 11:35-12:40 11:35-12:40 11:35-12:40

09:50-1 1r0O

HL.3 MAA
EMK
CHN
LIT

I

i;

1a:35-12:4O 11i35-12:40 11:35-12:40 11:35-12:¡0

MA HL-8
Hum 1 UN BK SKK Nat4 sL.9

.

ùso.11.ool leri¡ ,*ftr -e1!¡. *{!iir fÉil¿ ¡aüirþ'

MO Flâ1.8 üoÍl;?:Fla1.8 FY,9
HK cna g!.1 [¡1 TtH A,H sn

JK Spr 1 rum r Spr 4 Spr 3 Spr 4 FvKe B

a

Fle1.1

ä9:ãü;r lr00'

HLl
TS
TN
HL2Sî, '-?i'i" ';i.l

0g$0.11ì001 06:50'1'l:00'

EH,BG
OR Nat 3 IFA BiGe Blå

:sL.7
11:35-12:40

CHN TN
MAA HL 1

EMK TS

1 2:65"14-00

CHN TN
MAA HL 1

EMK TS

BK ENa2 MU BG
MO

MU HI BK
,UN BK:BK Spr2wrMu1011 lFABigeBlå

ALB s2.4 MO
Hum 4' MIE Spr 3 wK Mu 101 1,MAR

12:55-14:00,2s1.æ,'¿"1¡@. '12:5514:00 12;55-14:00 12:55-14:0O 4:m
lit- -- ,. i.

12:55-14:00

MU
wK Mu 1011

BK
UN BK

fulo
MtÊ

Hum 3

1 2:55-14:00 12.s5-1

'sL.7
S2.2 MA HK EH HK MU MA , BK ;-r:;-'- SKK Nat 3 LIT Hum 2 EMK Spr 1 LIT Nat 1 wK Mu 1011 VM Nat 2, UN BK 

,51_.g

.Tç,

0B:25-09:3508:25"09:35

HI
'MH Hum 4

GY.2

å.,' -oJJ
MU

wK Mu 1011

09i'J{t'1Í;00'

,SL.8HK HL.7uN BK ,xlg

CHN/EMK
MAA HL 1

LIT HL 2

i'--i
" - éþsõ:ri'oo'

CHN/ËMK
MAA HL 1

LIT HI 2

og.zs{s,¡r r"a- nðtú o8:25.@:3ñ

lìto gL.8
BK MtE S2.2 MU HL.7UN gK 

Sái 3 wK Mu 1011 HL.s

i?-f ¡: .þ"', *uÍ:¡ **!!fìr 
09:50-1.1100

GY.1
¡s Gy

GY.2

RS
GYm,

tt

i,
:i1r:l

1"r 1 1:36-12:40 l113&1í:{0 1l:3S.12:d0

It¡lA HK HI
VM Nat 2 UN SK 

.Ml'l 
Hum 'l 

.
I

1?:gF-!4'00 1?-5ã-14:00 l?r$rr"l4'Û0

1l 'lri;3,S1¡r,lc

EH SG ütO
KB Spr 4 RB ôicenód MIE Hum 2

l?:5s,14:00

MA
BOÊ Nst2

.:
t!.55-14:00' .ii iir ì,¡.,¡t|

t¡toENa2 nr n S2.4
UMH SPr4 ri"-¿

EH II¡A BK
MIE I.Ium 3 MAN NgI 3 UN gK



Väggschema
Borgaregatans skola, Vasa
1 12,08. - 08.1 1 .201 I

Kurre 7 .31 ,7

04.09.201910:25

8E 8F
08:15-09:25

MO
ENa2.Ê MrE S2.F
ML SPr 1 riume

Måndag
8C 80

o&:?5'û935 08rll5{9,35'

8E 8F

0B:25-09;35 0g;25'ôg;35

8A 88
0B:15-09:25 08:1549r25

TTrdrg
8B8A 8C 8D

0B:ì 5-c9:25
08.25-09.35 08:25-09:35

RE.A HK HK HK ENa2.E Hl
SM Hum2 RB BìGeRöd JK Spr3 LIT BK , ML Sprl MH Hum3

BG ENa2.B

0B:15-09:25

MA MA
IFA B¡Ge 8rå UMH Spr 4 MAN Nat 4,SKK Nat 1

09:5ô 11:00 09:Sû-11:00 .-¿,'.ì .J.i1i.) s'.', r!xì'1n O9:SO-l.l:00 09:50-i1:00 09:50 11100 Ô9:50'11:00 09:50-1'l:00'

Fla1.5 FY.4 Fla1.5 MoFi.6

eoJiu, 1 #r,1,'i:, ffi'rtJi on'i,t ¡ vH¡Miat z
MA MA GY.fI

VM Nat 2 BOE Nat 4 KB Gy

GY.p

RS
Gym

GY,fI
ßB Gy

GY.p

RS
Gym

HK
LIT Spr 1

ENa2.F
JK Spr 2

f-,rt;r! .,'.!ìr,¡,

MO
ALB sz.A

Hur¡ 4

GY,fI
6s Gy

GY.p

RS
Gym

GY.'I
r<s Gy

GY.p

RS
Gym

Flal.l

TGYKFl6.1
TBKKF1O.l
TSLKF1ô.1
THLKFlô.1

12:55..4,Aft \'1'1't)

FY.3

12:55-14rCC '1

HI

12.55-14:OA

HIrMA

8E

0B 25'09:35

MA
VM Nat

1 2:55-1 4:00

HK

0g:50-1 1:OC

:MO 
:

MA MrË 'S2.8
VM Nat 2 ¡tunr ¡

1,1:35-12:40 11.35-12:4C 11:35-1?40

MOMA MA BG MrF sz^F
MAN Nat 4 SKK Nat 2 IFA BiGe Blá Hu;4

2:55'1¿:ÐQ

GY.fI
XB Gy,

l2 55-14 OC 12:55-14:oO t¿SS-t4'00 t2 ã6-1,{100 12:55-14:00

RE.B ENaZ.C llrlO

c. r RE.C BG GY.Ro''' 
SM Hum 2 IiA BiGe Blà KB Gy

11:35,12:4a 115'it rrn'¡:) 11:35-t2:Áol 11:35-1240'!'r?¡

12.55-14.OO 12,55-14.AC

:

MO
lrtlE :

|lünì 3 :2

i

OgSt;-.tt.Ot¡t .e,)'\':. e!,'tø (t!',¡ o,r',.'

GY.p

RS
Õym

MA MA
OR Nat 3 VM Nat 2

09 5l)-11:CC

ENa2,C HI
BK Spr2 MH Hum 1

ny.Þr
RSI

Gy$

12:5514 0a

BG

H#î sJ"^î"t 3 F;[]'
BG BG

nRBBioen¿¿MHHum3,MARHuml VM Nêt2 JK Sp¡1SMHum2, BK Spr26A8Hum3lFABlGeElåRB8¡GeRôd

RS Gy
UN BK
EMK TS
MAA HL 1

Onqdeg _ -8C ðÐ

TMUKF16.1
TSLKF16.2
THLKF,I6.2

WK Mu 101 I
CHN TN
LIT HL 2

lor¡d¡q: hA I .'ðe - 8C' ' '8Ð --- 8Ë---. -¡È --
' i*i:al di;är *r:4: *,ir¡ 0B:jå"O9:25 Oá,tb.Og.¿Sl ,¿r'ô'¿ ei.. \' ;,!*jr ¡.!..-r

GY.p GY.p Fla1.8 FY.7 Flal'8 Flal'9
GY.ll pc GY.ll Rs MO B . UMH sR UMH MtK
xa ov [ym re ov [r¡n GAB HumS IFA BlcéBlá spr+ FteB épr4 sprs

TGYKF16.1
TBKKF16.1
TSLKF,I6.1
THLKF16.1

EMK TS
MAA HL 1

RS Gy
UN BK

TMUKF16.1
TSLKF16.2
THLKF,16.2

l

{tg 5Õ-1 i o0

WK Mu 1011
CHN TN
LIT HL 2

:GY.p GY.p

ñ'{ 
å,._ 

FJJi å','

11.35-12:¿û 11:35-'12i40 t1.35-12.40 1135"12:40 1a:35'12:4O 11-35'"12:40

ENa2,A ENa2.B RE.e MA H¡ BG
ML Sprl UMHSpr4SM Hum2 SKK Nât3MAR Huml RBBiGeRód

''rr']i ' f¡ !i i2.55-ia:Jc 12:s5-i41tc 12:55-'4 00

MO FY,8 MOFi,7 FY.8 FY.g

nra s2.A ^^yL ^ . Mf. . ,5f."1'D . o* TtH oR wH
n"ã" BOE Nat 2 MAN Nala UMH Spr  r"r"n e'r!ryheRFyr(eB

"t13li-12.4iJ'¿1.35"12.4C',"'

ENa2^A BG GY"tl
ML Sp¡ I fl$ lltGe Roa K0 $,Y'

11.35:t?.4A 1133-12.4C

GY.o GY.o
ns *Gjjj ns
Gym ' Gym

FY.'l MoFi.zFla1,3MoFl.2 FY.5 MoF¡.4 FY.5 FY.6

,tr5, JJf', #5 .-JX,.,iî*,!î, ,,f;!* ''d!È' ¡¡"11' o uH ll' I

8A as rc 
F*d"g 

BÐ

08r25-09i35 cB:25-09ì35 08:25-09;35 ots25-09ì35

8E

0B:¡$-0t¡ì39

8F

0B:25-09:35

ENa2.F
JK Spr 1

BG RE,B BG MO MA
ìFA B¡Ge Blå SM Hum 2 RB BíGeRttd GAB Hum 3 OR Nat 3

C9:50-1 1:00 09:50"1 1;00

BG

09.50-i1:0C, 09:50-11:00 09:50-11:00 09;5c11i00

RE.A MO ËNa2,D MO
sM Hum 2 ,RB Bice Ród GAB Hum 3 UMH Spr 4 ALB Hum 4

HK
JK Spr 1

11:25-1,2 4O

TFRí6.1 JK Spr 1 TTY16.1 BK Spr 2
TDTI6.í OR Nat4 THL16.2 MAA HL 1

TMU16.1 WK MU 101 1 TTS16,I EMK TS

TFR16.1 JK Spr 1 TTY16.1 BK Spr 2
TÐT15.1 OR Nat4 THL16,2 MAA HL1
TMU16.1 WK Mu 1011 TTS16.1 EMK TS

TFV16.1 MAR AUD
THL16.1 LIT HL 2
TTN16.1 CHN

12:55-14 0O

TFV16,1 MAR AUD
THL16.1 LIT HL2
TTN16.1 CHN



Väggschema
Borgaregatans skola, Vasa
1 Q.A8. - 08.11.2019

OA 9B gE 9F FLEX 9A
Måndag

9C SD OB

Tisdag
8C 9D

Kurre 7.31.7
04.09.201910:25

gE EF FLEX
08r15-09 25

0âi5O.1'1.00

nB 25.09 35 ' "
MA MA MA MA MA MA'MA MA MA MA MA MA MA.6
BoE oR sKK BoE oR sKK uor 

*?L ,u*I1 MAN VM MAN . ...ML . ^ AHspr¡ N¿l3Nat1 sor¡l Nal3 Nârl str¡ 
Nât4 NâtZ t¡at¿ VM Nat2 FþX

n",.,; 41.1.. 
'.,1.1ù' 

:'!.ìr-. :.ç'1.'' {la 50,14 CO 11'.ì1'.

MO Fla'1.3 KË.4 Fln1.5 KË.4 Flal.6 KE.8
Âr.B s2.A UMH lÉñ MtK JRN TtH -, KË:1 ¡¡R¡l|llrn4. Spr 4 r'vx;p Spr 5 

FrKun Spr : SR FyKe ts ¡¡"1 I

I 1:39-1?:10

KÊ.1 Mor¡,2

,,f-:- S'*- 
utl5i* t

TTY19.1
TTN19.1
THL19.1
TFV19.,I

BK Spr 2
CHN TN
MAA HL 1

MAR AUD

BK Spr2
CHN TN
MAA HL 1

MAR AUD

SKK BOE
Nat 4 Nãt 1

sßß goE oR sKK

TTS19.1
TKV19.1
TFR19.1

TTS19.1
ïKV19.1
TFR19.1

TIH
Spr 3

TSEMK

TSEMK

JN BK
JK Spr 5

JN SK
JK Spr 4

09 50.11:00

€,Nå2.6
BK Flex

rw'|9.1
?TN1S.'
Tt{L19.1
TFVIS.l

11135-1?:40 ri3'?'1 ¡!:;ir
11'55..t?i¡0

ENa2.C
BK

SHL
MAR Hr¡m 1

'Ëlv.t.s MOFI.2

ML MIK
Spr 1 Spr 5

Fla1.6 aoË
SK Pls¡ I ruatr

OR
,Nsi 3

a1:35-12.40

09;50-1 I 0o '" ''""

12.55,14 CO

GY.6
RS Gym

GY,5
KB Gy

MA MA MA MA lúA MA,MA,MA MA,Flal'ô KE.7 Flaî,8 KË.7:MO.6:
sR UMH sB 6¡9 52.6

FyKeB Spr4 fyKeg Flex

1?å5-14:0O.

MO' RE.C MrF SZ,E
SM Hum 2 nuni¿

12:55-14r00

GY.2

GY.1
RS Gym

12,5ç-ja:Co

1 1:35-12:4A

Gym

Gy

12:55-14:il0

ENa2.A SHL
JK SPr 2 MAR Hum'l

9B

oB:25-09;35 08:25-09:35

EH ENa2.B
LLB Natl UMH Spr4

lt 5f.14JA 12:55-14:90 1255_1400 ¡'!!{e.'r!,1Û'
'2.s¡-t¡ óo 12 s5-r4 oc r2 5s- 4:oo

ENa2.D SHL Fla1.6
UMH Spr 4 MAR Hum 1 SK Flex

11:35-12:40

Fla1.1 KE.2 MO
Sg SHL

IFÂ BiGÊ BIå MM FIeX

9E 9F FLÉX

OB:25-0935 08:25-09:35

SHL KE.g
MAR Hum 1 MAN FyKE R

Sl'r.ilJ- Lr-aElat r ñ'fq

' 'r2's5-14,00

MORE.A ^.^ êr ^(rAb 9&'e
SM Hum 2 ui,m:

11:35-12:40 1a .35 '12.40 11 35-12:40 1 1:35-12:40

s2.t)

KB $Y

1' .O.¡deg, 6Ä gB . rc. "oD r lE
00:26.09ì95 .{.,'}i ¡¡.1 ¡¡1 ,¡-ro¡ ri:¡*- 0Si$-og;g$'

Flã1.3 i¡oFtr,KE.õ uor¡.¡ MO, RE.a

"-¡'5*, S#i rilr 
^åi, 

#L *^ få" u,, 'ä1" 
s$"'f'

, 
O$¡0"tr,00 . É;,n: J*,;,r¿í Og 60.11.00 . ,.,

KE.3 KE.4,Flat.¡,ßE.4 EH SHL '

SHL wH JRN MIK JRN SHL LLB MH
MH Hum2 N"t4nrxengif SFyKèRMAR 

Huml Nat tHum2

Tond!.g__
gFFLEx i rA sB I 0c *...99,-.,..., ^-gç^^^-, 

sl^MI_
-æ,zs.os35 

;mr m¡ rç¡ m¡ MA r,/rArÍ$A,iJrA 
"O 

;;' 
" "' 08:15-0eì25; 08:15-0e:25

soE oR sKK aoe :on sxx:eoe oR sKk MtE S2.E ËNa2.E EH.6
BG,6 Nc. NBrs ñ¡rlrNrl 4 Nsl3 Nal2 N3l4 Nal 3 Nul2 Hun4 --'- Mt Spf ,l LLB FleX

RB Flex

:'i
09:50_11;00 ' s:,'!o) ú,Ì,' Og,SO¡i,OO, )'îils b'i,óJ -",,-i "'.,'.: ø,ri,!ì Þb,!ú C9:50-1r'C0.

Fla1.1 KE.2 ' MO KE.6 MoFi.7 Flal.g MoFi.7

ENa2.6 TtH rRÌ\ RE.B ALB S2.D WH MtK UMH MtK __BG'!BK Flex Sjr3'vr"RSMHum2s,.n,¿ Nat4Spr5Spr4Spr5 Rts Flex

RS

GY.2

GY.1

1135'12:40 11:35-12:40 ""'"'

MA MA MA MA.6

MHsrl,L mï 
^[y, 

tråï vr',r*i,t z $[
12:55¡4:00

BG ¡r,taz.¡ MO.6
Gvv' 

o,Jå,, JK ç¡g s2'6

Gym SPr 2 Flex

ENaz.A ENa2.B RE.c BG ï'rr., T^: KE,g
JK Sp¡ 2 UMH Spr 4 SM Hum 2 IFA EiGe Blå sprz Hrn3 MAN FyKe R

12:55-14:OA '12 55-14:00

GY.6 pE.¡
ENa2.D RS ôvfl:

UMH Spr a Gy.5 ¡1i^',',
6s Gy

12:55-14:OÐ

GY.6
RS Gynì

GY.5
KB Gy

KB

RS

9C

KB

GY,3

GY.4

Fradrg

GY.3

GY.4

ËNá2.C
BK

9A 9D

08r25-09i35

Gy

Gym

09r50-1 1 :{10

KF.1 MoF¡.z

oR MIK SHL
FyKe R cpr U 

MAR Hum 1

a9 50-1 1 OO

MA MA ,MA .M4.6
SHL MAN VM vnr uli,'" MA AH

MH Nat 1 Ñåt ¿ r,¡rt z 
ry¿t¡ ¡rÀ VM Nat 2 FIex

.:, .¿¡ 1.)'.2.- rt:¡S_ter¿O ',ii,:. '1;,2¡: 1 1.35-12.40

lvlo MO KE,6 MoFi.? KE.8 ¡¡oPr.z

,-ålîo 
t''o ,if' t''" iLJlrt , .,i:,, S',1rH,. $'å' rnÌtle,

1?:a)5-14a} "12:55-14:0A " "'
KÉ.3 luor¡.¿ KE.s MoFi,4 GY'6 5¡¡¡

SHL wH Tl|-l a, EH RS Gv'n

MH Hum 
' ',ii'r ,'o'lu 'r"-i 

- ljl'. uLe-'Ntau $v¿f *llir'



KUSTODIERING' Period 1 lrz.a.zote-s.11.201e)

er kustodieringstid, meddela rektorn!OBS! Om du någon dag byt
FREDAGONSDAG IMÅNDAG I

AVDELNINGAVDELNING AVDELNING
UteUte GulGul leoftonu. Ute Gul

LG+AH MiKEBJ ML+TiH SMResfl 9.35-9.50 SR I UN MN+OR AH
MIERB

-

MAR

Ir,r.r.^.Ir,*t*
SAM¡ÁEMK CHN

SRMFI+WN OR MAA I''"BK I MIK JRN+Wl< MAN IFARast3 12.40-12,55

Gul: BK Blå: IUH Röd: LLBGul: TiH Blå: MIE Ród: BOERsst 4 14.00-14.05 cul: UMH Blå: Sltl RÖd: RB

MAN+UMHUN+MARIFA+TiHBuss 14.00 - 14.10

ÅK I Ater kI. 10.50 i sept., nov., jan., mars, maj. De övriga månaderna kl. 11.15.

Obs! llänttøgar Rnst I rik 7 i gj-5alen, onstktg*r åk I ot:hJretlagar åk 9. Guk satnt ¡\fusik*uluns kust. Roleror till gysalen là'

Ån 8 äter alltid kl. 11.00

kr. 11.15.Åk g ¿ter kl. 10.50 i aug., okt., dec.n febr., april, juni. De



KUSTOIIIERING' period 1 lí 20L9-2A20
OBS! Om du någon dag byter kustod ieringstid,

I

meddela rektorn!

TISDAG TORSDAG
AVDELNIl\G AVDELNING

Gul Bottenv. Ellips+Musik llte Gul Bottenv Ellipr'tMusik Ute

Rastl UTE 9.25 - 9.50 RS/KB

=

I I KB/RSI
7:l-lT+SR

I I
UMH 9:BK+JN SKK+LIT JRN JK 9:MlK+TiH MH+WH WK

Rast3 t2,40-l2.55 RB MN sÄ+wr OR SÄ Ås LG+EBJ IFA

Skolan 14.00-14.05 JK MiK

Buss 14.00 - 14.10

ÅX 7 eter kl. 10.50 i sept.,nov.janomars, maj. De övriga månaderna kl. 11.15.

Åk I åiter alttid kl. 10.55

Åk 9 äter kt. 10.50 i aug.rokt.,dec.rfeb.,apriljuni. De övriga månaderna kl. 11.15.

flteraster tisdagar och torsdagar 9.25-9.50

Tisdagar 9.25-9,50 Torsdagar 9.25-9.50
Gul JK/MiK Gul UMH/BK

Btå MAR/MIE Btå CAB/ALB

Röd V/H/LLB Röd IFA/RB

lnne uppe MH/EBJ Inne uppe BOE/VM

Tiderna delas mellan de två lårarna då tecknet / och båda samtidigt då tecknet Olus 1+¡




