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7A Berit Jyränoja             A104
7B Ghita Boijer               A 15
7C Jonas Pått                A108
7D Katarina Maxenius       A 132
7E Niklas Holmberg         A 02
7F Carita Rouvinen         A 238
7L Ulrica Nygård             A 47
8A  Heidi Pått                 A 207
8B Karin Asunmaa           A 236
8C Annika Westerlund      A 25
8D Oskar Lundén                  A 217
8E Linda Niemi               A 230
8F Anna Pomoell             A 107
8L Jan Dahlström           A 50
9A Rosveig Blomqvist       A 239
9B Marina Kackur           A 240
9C Brita Tujulin-Lindblad    A 210
9D Camilla Johanson            A 134
9E Ingelisa Wikholm         A 204
9F Andrea Hagström        A 220
9L Jan Dahlström           A 50
9J Lisbeth Översti           A 49

1 Åsa Pernaa, Tove Gillberg,  
Kristina Semberg         P411, P412, P414

2A  Jessica McQuade         P415
2B Heidi Helminen           P416
2C Jesper Hansen            P413
3A Greger Englund          P313
3B  Edward Kukko           P312
3C Corinna Wallin           P315
3D Marianne Böckelman    P316
4A Emilie Haag-Särs         P214
4B Minttu Myllynen          P211
4C Sandra Jordas            P212
5A Tommy Räfsbäck         P213
5B Frida Pelin                 P215
5C Mirjam Arens             P216
6A Heidi Hellström               P112
6B Pia Haavisto              P113
6C Ulrica Karell               P116
1L–6L Catarina Malmsten,  

Therese Haglund-Hiltunen,  
Caroline Johansson     P311/P314

Klasslärare
och klassföreståndare
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IT Christian Lupander
Biblioteket Paula Roselius
Gymnastik Tomas Ekman
Gymnastik Petra Martin
Musik Fredrik Waselius
Musik Catharina Kyllönen
Små- och textilslöjd Micaela Ekwik
Teknisk slöjd Dennis Rolin
Textilslöjd Hanne Skoglund
Bildkonst Nils-Michael Svartström
Matematik och fysik Celina Schröder
Matematik och fysik Matias Särs
Engelska och spanska Katja Låmgvik-Bucher
Hälsokunskap Max Bergström
Resurslärare Caroline Johansson

e-post adress för personal:  
fornamn.efternamn@edu.kirkkonummi.fi

Övriga lärare Perioder

Vänelever

Period 1: 8 8 2019 – 11 10 2019

Period 2: 21 10 2019 – 20 12 2019

Period 3: 7 1 2020 – 20 3 2020

Period 4: 23 3 2020 – 30 5 2020

5A: Siiri Sved, Ronja Nyman

5B: Stella Strandberg, Valter Lindqvist

5C: Valeri Petäjäjärvi, Silja Pylkkänen

6A: Elise Taubert, Vilhelm Westerlund

6B: Adela Vesmanen,  

 Benjamin Wikström

6C: Sara Hujanen, Lotta Forsell

7A: Wilma Aintila, Benjamin Schubert,  

 Minea Andersson

7B: Ellen Krell, Frida Huhtamäki,  

 Valter Westerlund

7C: Scilla Ollus, Tobias Carlberg

7D: Natascha Foley, Vilmer Rosqvist

7E: Ida Siikaluoma, Fanny Jern

7F: Ingrid Lindeberg, Mya Höglund

7L: Minea Östman
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Föreningen Hem och  
Skola i Kyrkslätt r.f.

Nya vindar!
Hem och skola i Kyrkslätt har trätt in i digiåldern 
på allvar och finns nu både på Facebook och 
Instagram! Genom att gilla oss i de sociala 
mediekanalerna får du enkelt uppdateringar om 
aktuella frågor i föreningen. Om du känner att 
sociala medier hör till dina styrkor och kunde 
tänka dig att ansvara för våra uppdateringar får du 
gärna ta kontakt med oss! Även andra intresserade 
är hjärtligt välkomna med i vårt styrelsearbete. 
Den nya styrelsen väljs på årsmötet som i år 
ordnas tisdagen den 8 oktober klockan 18 i 
skolans matsal. En halv timme tidigare samlas 
klassombuden för en inspirationsstund, där 
riksdagsledamot och förbundsordförande Anders 
Adlercreutz har lovat hålla ett anförande till 
föräldrarna. Varmt välkomna!

I höst prövar vi också ett nytt koncept i 
föreningen: vi ordnar öppna styrelsemöten i au-
gusti och september. Alla intresserade är hjärtligt 
välkomna med för att se hur våra möten ser ut och 
höra vad vi behandlar. De öppna mötena ordnas 
12.8 kl. 18 och 10.9 kl. 18 i skolans bibliotek. Titta 
in och hör vad vi har på gång! 

Vår traditionella gröt- och pysselkväll ordnar 
vi i år onsdagen den 4 december klockan 17.30 
i skolans matsal. Det är ett trevligt evenemang 
där gymnasiestuderande hjälper yngre elever att 
tillverka julpyssel.

Vi i Hem och skola finns till för att alla elever 
i Winellska skolan och studerande i Kyrkslätts 
gymnasium ska få en trivsammare och roligare 
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skolvardag. Vi fungerar vi som länk mellan skolan 
hemmen och delar ut understöd till sådant som 
skolans ekonomi inte tillåter – t.ex. klassutfärder, 
vänelevernas kläder, niornas avskedsmiddag, 
studentrosor och lägerskolor. Dessutom bidrar vi 
regelbundet till skolbiblioteket och donerar medel 
för stipendier som skolan kan dela ut på vårfesten.

För att kunna bidra ekonomiskt till roliga pro-
jekt behöver vi också samla in pengar. Vår största 
enskilda inkomstkälla är första maj-jippot, där 
alla klasser bidrar med något. Om det sedan 
handlar om att baka till buffén, leda ponnyer 
eller grilla korv under jippot - alla insatser är guld 
värda och bidrar till att jippot blir av år för år. 
Genom att delta i de förberedande planerings- och 
pysselkvällarna, hämta vinster, eller vara med på 
själva jippot kan du hjälpa oss att ge elever och 
studerande roliga upplevelser.

Det går också att stödja oss ekonomiskt – 
den frivilliga medlemsavgiften som fastställs av 
årsmötet har varit tjugo euro per familj och går 
att betala under hela läsåret. 

För att det praktiska arbetet ska löpa smidigt 
är det viktigt för oss att få en kontaktperson i varje 
klass. Detta klassombud utses på föräldramötet 
på hösten, och ansvarar för att förmedla informa-
tion från styrelsen till hela klassen. Klassombudet 
är också ofta den person som koordinerar 
klassens insatser på första maj-jippot. För detta 
ändamål, men också för att göra det lättare för 
familjerna att förverkliga gemensamma träffar, 

är det praktiskt att varje klass samlar en lista 
med kontaktuppgifter till alla familjer – det är 
helt tillåtet och inget som den nya datalagstift-
ningen (GDPR) hindrar. Exempel på evenemang 
som klasser ordnat för eleverna med familjer 
är pepparkaksbakning, korvgrillning, picknick 
och utfärder. Pepparkaksbakningen kan man 
genomföra i skolans hushållsalar och Hem och 
skola har en grill som klasser får låna. Alla ettor 
och sjuor kan ansöka om ett bidrag på 100 euro 
för en gemensam träff med familjerna. Även andra 
klasser kan ansöka men bidragen betalas ut enligt 
vad föreningens ekonomi tillåter, och ettor och 
sjuor har förtur.

Mera information får du på vår webbplats, 
kyrkslatt.hemochskola.fi. Vi finns på Facebook, 
w w w.f acebook .com/HoSKyrk slat t  oc h 
Instagram (hoskyrkslatt). Du kan också kontakta 
ordförande Mira Strandberg, mira.strandberg@iki.fi, 
040-559 09 09 eller styrelsen på e-postadressen 
hos.kyrkslatt@gmail.com.

VÄLKOMMEN MED!
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S kolan är den gemensamma arbetsplatsen för elever, lärare och personal. 
Genom att ta hänsyn till varandra och till skolans och andras egendom 
skapar vi den trivsel och arbetsro som vi alla har rätt till, och den trygghet 

vi bör få känna för att lyckas i vårt arbete.
Alla som arbetar inom skolan skall själva bidra till att ordningsreglerna följs. 

Då tryggar vi arbetsron och vår egen och andras säkerhet.

1 Skolområdet. Under skoldagen bör eleverna vistas på skolans område. 
Endast med lärares tillstånd har elev rätt att avlägsna sig från skolområdet.

2 Lektionerna. Lektionerna inleds och avslutas punktligt vid den tid som 
är angiven i läsordningen. Eleverna skall infinna sig till lektionerna i tid 
försedda med nödvändiga studietillbehör. Till lektionerna bör läxorna 
läsas och givna uppgifter utföras. Under lektionerna bör uppgifterna 
utföras enligt de anvisningar som läraren givit. Lektionens gång får inte 
störas. Skolfusk i alla former är förbjudet. Mobiltelefoner o.a.dyl. bör vara 
avstängda under lektionerna.

3 Rasterna. Under rasterna vistas eleverna utomhus på skolans rastområde 
– vintertid är isplanen inte rastområde. Vistelse inomhus är tillåten endast 
om inneraster har angetts. Onödig vistelse på skolans toaletter är förbju-
den. Ingen bör i onödan vistas i kanslistens, kuratorns, skolpsykologens 
eller skolhälsovårdarens utrymmen.

Det är förbjudet att kasta snöboll eller sten och de redskap som finns på 
skolområdet bör behandlas på ett ändamålsenligt sätt. Olyckor som sker 
under rasterna bör anmälas till rastövervakaren eller någon annan lärare. 

Skolans olika utrymmen är spridda i flera byggnader. Man bör därför 
visa speciell hänsyn och förflytta sig tyst från ett utrymme till ett annat.

4 Skolmåltiderna. Eleverna äter i de utrymmen och under den tid som 
anvisats dem. Under måltiderna bör man uppträda hyfsat och iaktta ett 
gott bordsskick. Egen mat kan inte medtas till matsalen utan överenskom-
melse med kökspersonalen. Övervakande lärares och kökspersonalens 
anvisningar bör följas.

Ordningsregler
för Winellska skolan



5 Skolresorna. För att skolresorna till och från skolan skall vara 
trygga för alla är det viktigt att följa gällande trafikregler. 
Kamraterna får inte störas och chaufförens anvisningar bör 
följas i samband med skolskjutsarna. De som går eller cyklar 
till skolan bör färdas försiktigt för att undvika olyckor. 
Under skoldagen förvaras cyklarna i cykelställena på 
skolgården och ingen får vistas vid dem under dagen. Det är 
förbjudet att cykla eller åka moped på skolgården.

6 Frånvaro. Om en elev är frånvarande bör målsman omedel-
bart meddela skolan om orsaken till frånvaron 
Elev får inte utebli från lektionerna utan godtagbart skäl. På 
målsmans skriftliga anhållan kan klassföreståndaren ge en 
elev tillstånd till frånvaro under högst tre dagar. För längre 
frånvaro anhålls skriftligen hos rektor.

Elev som insjuknat under skoltid får inte avlägsna sig från 
skolan förrän han anmält sig för skolhälsovårdaren eller någon 
av lärarna, helst den lärare han har följande lektion, eller klass-
läraren / klassföreståndaren. 

Elevs frånvarotimmar (årskurserna 7–9) antecknas av klass-
föreståndaren i Wilma.

7 Privat och gemensam egendom. Det är förbjudet att ta eller utan 
tillstånd låna andras privata ägodelar, och att skada skolans eller någons 
privata egendom. Ingen bör smutsa eller skräpa ned inne i skolan eller ute 
på gårdsplanen. Träd, planteringar och gräsmattor bör aktas. Eleven eller 
hans målsman bör ersätta skador som eleven genom att bryta mot ordnings-
reglerna åstadkommit. Anmäl genast till lärarna / vaktmästaren / rektorn om 
någon skada uppstått.

8 Värdeföremål och pengar. Till skolan bör inte medtas värdeföremål, inte heller 
större summor pengar. Om detta trots allt någon gång är nödvändigt, kan värde-
föremålen och pengarna ges åt kanslisten / rektorn / lärarna i förvar under dagen. 
Inga pengar får lämnas i ytterrockarna som förvaras i korridoren.

9 Tobaksprodukter, el-cigaretter, rusdrycker, narkotika och energidrycker. Ingen 
får under skoltid medföra, bruka eller i skolan uppträda påverkad av ovannämnda 
produkter. Tobaksrökning är enligt lag för eleverna förbjuden.

10 Fritidsverksamhet i skolan. I samband med klubbverksamhet, fester och till-
ställningar som ordnas i skolan efter skoltid gäller skolans ordningsregler.
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Frånvaro
Om en elev på grund av sjukdom är frånvarande 

bör föräldrarna underrätta skolan, helst klass-
läraren / klassföreståndaren. Man kan också 

ringa lärarrummet (040-126 9410 eller 040-126 9354) 
och meddela om elevens sjukfrånvaro. I lärarrummets te-
lefoner kan man inte lämna röst- eller textmeddelanden.

Föräldrarna kan gärna skicka meddelande till läraren 
via e-post eller Wilma.

Klassläraren/klassföreståndaren har rätt att på 
skriftlig anhållan från målsman bevilja upp till tre dagars 
frånvaro. För längre frånvaro bör anhållan skriftligen 
göras hos rektor. Observera att anhållan alltid görs på 
förhand – skriftligen den tvåsidiga blanketten som finns 
på hemsidan www.winellskaskolan.fi! 

För de elever som beviljats extra ledigheter ansvarar 
själv för sitt skolarbete. Diskutera med lärarna före resan 
och fyll i blanketten gällande kompenserande uppgifter 
under frånvarotiden.

Förvaringsskåp 
Mot en summa på 10 € får eleverna 
ti l lgång ti l l ett förvaringsskåp för 
studiematerial och personliga tillhörig-
heter. Summan återfås om skåpet hållits 
snyggt och oskadat. Nyckeln till skåpet 
återlämnas i slutet av årskurs 9.

OBSERVERA att skolan inte ansvarar 
för mobiler, plånböcker och annat 
dylikt som lämnats i rockfickor eller i 
omklädningsrum. Var och en låser in 
sina saker i elevskåpet.
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Faktorer som påverkar lärandet

1 Tidigare kunskaper

2 Förmågan att bearbeta  
kunskaper (se helheter,  
det väsentliga, koppla med/till  
de gamla kunskapsstrukturerna)

3 Insikt om den egna tanke-
verksamheten (vara medveten om 
sin tankeverksamhet då man stude-
rar, vad man ska göra för att förstå)

4 Förmåga att hantera framgång och 
misslyckanden, samt både positiv 
och negativ kritik

5 Motivation (varför jag  
vill / behöver lära mig detta, realistis-
ka mål, effektiv inlärning = kunskaper 
som sitter djupt och kan användas 
senare)

6 Goda studievanor (p lanering, 
u tveckling, studieteknik, u tvärdering)

Läraren kan ge information, men kan inte 
tvinga någon att lära sig. 

Klara provet!
• Reservera tillräckligt med tid

• Skumläs hela avsnittet på en gång

• Strecka under de ord du inte direkt känner till

• Slå upp orden i en ordbok

• Dela in texten i lämpliga r epetitionsavsnitt

• Gör övningsuppgifter så att  
du förstår materialet

• Gör tankekartor eller f örkort ningar  
av innehållet

• Läs texten högt för dig själv

• Håll fast vid din läsplan

• Lägg märke till rubrikerna  
och avsnittsfördelningen

• Studera även bilder, kartor och diagram

• Gå igenom eller repetera avsnitt  
dagen innan provet

• Förhör dig själv

• Ta en koll på det föregående provet  
och försök undvika likadana fel

Studieteknik
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Allmänna länkar
Läromiljöer

classroom.google.com – läroplatform 
Khanacademy.org – läromiljö, öva matte, natur-
vetenskaper, historia och mycket mer.

Lär dig ord genom spel
Glosor.eu – öva ord genom spel

Presentationsverktyg
Prezi.com

Faktabanken
En liten skattkammare med information om 
naturvetenskap, teknik, juridik, kartor, trafik
märken och mycket mer.
www.faktabanken.nu

Birger utmanar
Hos webbmagistern kan du testa dina kunska
per inom en rad olika ämnesområden som till 
exempel kemiska formler och föreningar.
www.webbmagistern.se

YouTube EDU
Söker du på youtube för att lära dig något, 
är denna kanal ett bra ställe att börja på. Här 
hittar du alltid något nytt att se på.
bit.ly/youtubeedu 

Modersmål och litteratur
Svenska Akademiens ordlista

Kan man spendera tid? Är det dumt att  
malträtera en annan människa? Det svenska 
språkets bibel, Svenska Akademiens ordlista, 
finns på nätet.
www.svenskaakademien.se > Svenska språket > 
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) >  
SAOL 13 på nätet 
Kolla också SAOL-appen

Institutet för språk och folkminnen
Det är knappast smart att tågsurfa. Språk
rådet ger råd i språk frågor och följer språkets 
utveckling. Här hittar du ordböcker, språk
verktyg, fråge databaser, termlistor och 
månadens nyord.
www.sprakochfolkminnen.se > tryck på ”Språk”

Är du intresserad av bokbloggar? 
Vi rekommenderar
barnochungdomsbok.blogspot.fi 
bokhora.se

600 bokbloggar
Här hittar du 600 bokbloggar samlade på ett 
ställe.
www.bokbloggar.nu

Läsambassadören
På sidan finns intressant material både för 
elever och för pedagoger.
lasambassadoren.fi

Gillar du bokpoddar?
Vi rekommenderar 
www.alltvisager.se 
bibblabella.wordpress.com/category/podcast

Vi rekommenderar också John Greens vlogg 
om du klarar av att lyssna på riktigt snabb 
engelska.
johngreenbooks.com

Finska
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Tips för språkvård både på finska och svenska.  
Testa hur bra du är på kommationsregler och 
förkortningar!
http://www.sprakinstitutet.fi/sv

Webbtips
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Finskans stötestenar
Syftet med de här övningarna är att träna dig i 
att se och komma över några vanliga stöteste
nar i finskans grammatik.
www.edu.fi/svenska/stotestenar

Svensk-finskt lexikon
lexin.nada.kth.se

Engelska
Lexikon svenskengelsksvensk:

tyda.se

Ordböcker och synonymordlistor:
merriamwebster.com 
thesaurus.com

Grammatikövningar:
englischhilfen.de/en/exercises_list/ 
alle_grammar.htm 
Verb: www.englishpage.com/ 
irregularverbs/irregularverbs.html

Texter och videon
Välj t.ex. UK now eller Magazine
learnenglishteens.britishcouncil.org/

Gör egna ordövningar: 
quizlet.com 
glosor.eu

Tungvrickningsramsor:
tongue-twister.net/en.htm

Tyska
Svensk-tyskt lexikon

www.interglot.com

Franska
Svensk-franskt lexikon

www.interglot.com

Resa i Frankrike
På Francevoyage kan du ta en virtuell resa 
genom Frankrike. Här finns bilder, kartor och 
mycket information om regioner, städer och 
sevärdheter i Frankrike.
www.france-voyage.com

Le Point du FLE
En sida fylld med övningar och grammatik.
www.lepointdufle.net

Matematik
Formler

Pluggakuten har satt ihop en omfattande 
samling med matematiska formler. Här får du 
hjälp med matematiska symboler, algebra och 
geometri.
gamla.pluggakuten.se/formelsamling

Matteguiden
Rätt siffra på rätt plats. Ett försök att så en
kelt som möjligt förklara matematiska begrepp 
och formler.
www.matteguiden.se

Mattebloggen
Mattebloggen ska vara till hjälp för den som 
vill veta lite mer om hur man kan lära sig mat
te. Här förklaras åtskilliga begrepp, komma 
ihågknep samt in och utlärningstekniker. 
mattebloggen.com

Webbmatte
Hur stor är sannolikheten att Finland någon 
gång kommer att vinna VM i fotboll? På webb
matte kan du räkna ut svaret på denhär frågan 
och många, många fler.
www.webbmatte.se

Wolfram Alpha
En så kallad frågasvar webbsida, som kan lösa 
ekvationer, rita grafer, konvertera enheter och 
mycket, mycket mera. Väldigt behändig om du 
glömt miniräknaren hemma.
www.wolframalpha.com
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Fysik
Konvertera allt

Med några klick konverterar du vikt, volym, 
massa, tids och distansenheter.
www.convertworld.com/sv

Formler
Pluggakuten har satt ihop en samling med 
centrala formler, konstanter och omvandlings
faktorer inom fysiken.  
gamla.pluggakuten.se/formelsamling

Rymden
Den amerikanska rymdstyrelsen Nasa har ett 
häftigt bild och videoarkiv på sina webbsidor.
www.nasa.gov > Galleries – på engelska

Kemi
Periodiska systemet

Vilken är smältpunkten och atommassan för 
halvmetallen Polonium? Med ett klick får du all 
data för det grundämne du söker.
http://periodiskasystemet.nu/

Testa dina kemikunskaper
Varför blir det varmare i luften när det snöar? 
Varför löser diskmedel fett? Vad är en fri 
r adikal? Testa dina kunskaper i kemi och upp
täck nya saker om ämnena vi har omkring oss.
www.urskola.se > Ämnesmeny > Kemi

Historia
Mannerheim

Han verkar alltid vara lika aktuell och omde
batterad. Nu kan du fördjupa dina kunskaper 
om bland annat varför han avskedades från 
Kadettskolan.
www.mannerheim.fi

Levande historia
Forum för levande historia är en myndighet 
som har uppdraget att – med utgångspunkt i 
Förintelsen – arbeta med frågor som rör tole
rans, demokrati och mänskliga rättigheter. 
www.levandehistoria.se

International Crisis Group
Har du svårt att få grepp om vad kriserna i 
Mellanöstern handlar om? Och hur är det med 
Balkanområdet? International Crisis Groups 
hemsidor ger dig bakgrund och aktuell informa
tion.
www.crisisgroup.org – på engelska

Historia.se
Syftet med Historia.se är att vara en portal 
för historisk statistisk, att presentera historia 
i siffror.
www.historia.se

Elävä arkisto
Rundradions arkiv bjuder på ljud och video, 
text och bild. Här kan man titta och lyssna på 
enskilda program, botanisera bland tema
helheter och bekanta sig med material från 
de senaste 100 åren. Utbudet fylls på och 
kompletteras hela tiden. 
svenska.yle.fi/arkivet

Länkskafferiet
Här finns länkar till 4500 webbplatser och 
andra digitala lärresurser som passar bra 
för skolarbete. Välj ämnet Historia eller ett 
tema som matchar din fråga eller skriv in ord i 
sökrutan.
www.lankskafferiet.org

Arkivverket
Riksarkivet i Finland. Här finns många länkar 
till andra arkiv och utställningar.
www.arkisto.fi/sv/

Samhällslära
Suomi.fi

Republiken Finlands viktigaste adresser hittar 
du här.
www.suomi.fi/suomifi/svenska

Statistikcentralen
Statistiska uppgifter om Finland och de männ
iskor som lever här hittar du på statistikcen
tralens hemsida. 
www.tilastokeskus.fi

Utrikespolitiska institutet
Utrikespolitiska institutets webbsidor är en 
guldgruva om du är intresserad av vad som 
händer i vår omvärld. 
www.ui.se
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Finlex
Är du osäker på vad lagen säger? Gå in och 
kolla, här finns det som gäller om du väljer 
uppdaterad lagstiftning.
www.finlex.fi/sv

Riksdagen
Här finns också mängder av information kring 
vad riksdagen sysslar med. Passa också på och 
spela ”Lagstiftarna” eller läs bloggar.
www.eduskunta.fi – välj ”Svenska”

Skämtteckningar
Massor av skämtteckningar om aktuella 
h ändelser i världen. 
www.globecartoon.com – på engelska

Religion
Religion & Ethics

BBC upprätthåller en omfattande webbsida 
om religioner och etik. Sök bland olika trorikt
ningar eller kolla in religioners högtidsdagar. 
Sidan erbjuder också flera intressanta artiklar 
om aktuella etiska frågor.  
www.bbc.co.uk/religion/religions/– på engelska

Islamguiden
IslamGuiden är en ideell och politisk obunden 
föreningsom vill förmedla en nyanserad bild av 
Islam via Internet.
www.islamguiden.com

Livsåskådning
Förenta Nationerna

”Alla människor är födda fria och lika i värde 
och rättigheter.” Så börjar FN:s deklarartion 
om de mänskliga rättigheterna. Läs mer på 
FN:s  omfattande webbplats.
www.un.org – på engelska

The Story of Stuff
Varifrån kommer dina prylar? Vad händer med 
dem? Vem tillverkar och vem konsumerar?
www.storyofstuff.org – på engelska

Människoöden i spelform
Ett internetspel om hur det är att vara flyk
ting,  
www.motallaodds.org

och om ett spel om verkligheten i en krigszon.
www.gamesforchange.org/game/darfur-is-
dying/ – på engelska

Reporters without borders
En sida som behandlar tryck och åsiktsfrihet. 
Organisationen  gör varje år upp en lista 
över ”Predators of Press Freedom”.
www.rsf.org/en – på engelska

Geografi
Interaktiv världsatlas

Här hittar du FNstatistik och temakartor 
med mera på svenska för de flesta av världens 
länder.
www.globalis.se

Geografispel
Här finns geografispel i form av flaggspel och 
kartspel. Här kan du träna på att hitta rätt 
land på en världskarta, spela geografimemory 
och känna igen olika flaggor.
www.kunskapsstjarnan.se/geografi.php

Google Earth
Hur ser skolan ut från en kilometers höjd? Eller 
Mount Everest? Kolla med hjälp av Google 
Earth.
earth.google.com

World Fact Book CIA
CIA sysslar bland annat med att samla in
formation om världens länder och publicerar 
valda delar på nätet.
www.cia.gov/library > tryck på World Fact Book  
– på engelska

Biologi
Virtuell flora

Är du på jakt efter växter? Här finns informa
tion om olika växter både i text och i bild.
linnaeus.nrm.se/flora

Artordlista
Här hittar du de finska och svenska namnen 
på över 6400 växter och djur som förekommer 
i Finland.
www.welanders.fi/artordlista

Vattenkikaren
Sidan presenterar vattenorganismer i Öst
ersjön bland annat grupperade enligt sina 
livsmiljöer.
www.vattenkikaren.gu.se
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National Geographic
Här finns mängder av fantastiska kortfilmer 
med och om djur och natur.
video.nationalgeographic.com – på engelska

Bildkonst
Upphovsrätt

Här kan du läsa allmän info om upphovsrätt
https://tekijanoikeus.fi/sv/tekijanoikeus/

Fotosidan
Fotosidan är en stor webbplats som ger foto
entusiasten mycket intressant att läsa och se 
på. Här får du också många tips för att bli en 
bättre fotograf. 
www.fotosidan.se

IMDb
Är du filmintresserad? Är du på jakt efter 
filmer som en speciell skådespelare medverkat 
i? Här finns alla svar.
www.imdb.com – på engelska

Statens konstmuseum
Här hittar du info bl.a. om Ateneum, Kiasma 
och konstmuseet Sinebrychoff.
www.fng.fi

Gymnastik och idrott
Internationella olympiska kommittén

IOC:s officiella hemsida med information om 
ett stort antal olika sporter.
www.olympic.org – på engelska

Friluftswebben
Syftet med denna hemsida är att tipsa om 
frilufts och kajakprylar som du kan göra själv. 
Låt fantasin flöda och gör egna varianter, eller 
gör något helt annat. Valet är ditt!
www.andersj.se

Huslig ekonomi
Recept

Vill du göra dagen speciell och laga mat till din 
speciella? På recept.org hittar du en samling 
på över 3000 recept.
www.recept.com

Gourmét
Är du en riktig finsmakare lönar det sig att 
följa med Yles matsida. Recept från alla Yles 
program samlas här.
svenska.yle.fi/mat-och-fritid

Hälsokunskap och välmående
Folkhälsans Ungdomsmottaging

Ungdomsmottagningen i Helsingfors hjälper 
och stöder ungdomar med problem som hör 
ihop med ungdomsutvecklingen.
www.folkhalsan.fi/ 
unga/vard-och-stod/ungdomsmottagning/ 
Telefon: 044 788 3688

Musik
Musikakuten

Musikakuten är ett nytt sätt att hitta hjälp 
och råd när man ska börja spela pop och rock 
i band. Nivån är från nybörjare till dig som är 
någorlunda självgående.
musikakuten.se

Musipedia
Inspirerade av Wikipedia försöker Musipedia 
bygga upp en enorm samling av sök och 
editeringsbara låtar och melodier.
www.musipedia.org

Metronome
Har du svårt att hålla tempo och takten? 
Saknar du en metronom? Lösningen finns på
www.gieson.com > audio > Metronome

Teknisk slöjd
Verkstad

Jojo, bastuskopa eller åror. De här och mäng
der av andra tillverkningsbeskrivningar hittar 
du på Yles verkstadssidor.
svenska.yle.fi/verkstad

365 saker du kan slöjda
Här hittar du beskrivningar och slöjdiga idéer 
att inspireras av och genomföra själv eller 
tillsammans med andra.
www.365slojd.se
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How stuff works
En praktisk sida som beskriver hur precis allt 
fungerar.
www.howstuffworks.com – på engelska

Textilslöjd
Punomo

En samlingsplats för tips, idéer, material, 
kunskap, tekniker och utställningar i ämnet 
textilslöjd. 
www.punomo.fi

Handarbetsskolan
Här hittar du stickskola, virkskola, tovnings
instruktioner och mycket mer.
www.garnstudio.com/lang/se 
/kategori_oversikt.php

Studiehandledning
Studieinfo

Vad ska jag bli? Till vilka skolor ska jag söka? 
Om du inte ännu vet vad du vill studera, får du 
all nödvändig information här.
www.studieinfo.fi

Arbets- och näringsbyrån
Arbets och näringstjänsternas hemsida med 
info om lediga jobb, utbildningar och mycket 
annat.
www.te-tjanster.fi

Ammattiosaaja
Nättjänst där alla yrkesskolor och studielinjer finns 
representerade.
www.ammattiosaaja.fi

Studentexamen i Finland
Via länkar ges information om examensrefor
merna, om studentexamens struktur och om 
mycket annat som berör studentexamen.
http://www.ylioppilastutkinto.fi/se/

Yrkesinfo
Yrkesinfo är en nättjänst som är till för att 
kunna jämföra yrken och yrkesområden. Här 
hittar du bl.a. beskrivningar på yrken och 
yrkesområden, yrkesintervjuer och berättelser 
ur arbetslivet.
www.ammattinetti.fi > Tryck ”Svenska”

Media
Celianet

Celianet är en nättjänst för självständig 
användning av Celiabibliotekets tjänster. I 
Celianet kan du bl.a. ägna dig åt avancerad 
materialsökning och låna böcker.
www.celia.fi/celianet

Vetamix
Vetamix är en nätportal med video, ljud, bilder 
och texter. På sidan finns material i olika 
format av ljud och videoinslag från YLEs stora 
arkiv. Här hittar man också bilder som man 
fritt kan använda till undervisning.
https://svenska.yle.fi/vetamix

Nationalencyklopedin
NE.se ger kunskap och information som är 
användbar i vardagen. Dagens samhälle ställer 
höga krav vad gäller att sovra och kritiskt 
granska i det ständiga informationsflödet. På 
NE.se finns organiserat vetande i form av 545 
000 ständigt uppdaterade artiklar skrivna av 
framstående experter och redigerade av en 
ämneskunnig redaktion.
www.ne.se
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Modersmål och litteratur

Finska

Engelska

Matematik

Biologi
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Fysik
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Huslig ekonomi
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Religion och livsåskådning

Historia
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Musik

Bildkonst

Slöjd

Tillvalsspråk:
Tyska

Franska

Spanska

Egna resultat
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