Övitsbölevägen 3, 01510 Vanda
tel. 040 7492532 (rektor), 050 3036687 (studiehandledare)

VAL AV GYMNASIEPROGRAM (PRELIMINÄRT)
För att kunna planera nästa läsår utgående från studerandenas behov och önskemål, vill vi få svar på en del grundläggande frågor om dig och
dina studieplaner. Fyll i blanketten tillsammans med dina föräldrar. Lämna sedan in den till din studiehandledare, som förmedlar den vidare
till oss vid Helsinge gymnasium, eller skicka den inscannad direkt till johanna.blomstedt@vantaa.fi. Blanketten bör vara hos oss senast
torsdag 13.4. Vi kallar dessutom in alla elever som har Helsinge på första plats eller på stark andra plats till en träff onsdag 19.4. kl. 14.30
(om du inte går i Helsinge skola kan du även anlända kl. 15.30) då vi kontrollerar ditt kursval.

1. Personuppgifter
Efternamn

Förnamn, tilltalsnamnet understreckat

Personbeteckning

Högstadium (och gärna förväntat läsämnesmedeltal)

Näradress

Mobil

Postadress

E-postadress

Trossamfund / tillhör inte kyrkan
Modersmål

Hemspråk

Vårdnadshavare 1: Namn, adress (om inte
samma), telefonnummer, e-postadress

Vårdnadshavare 2: Namn, adress (om inte
samma), telefonnummer, e-postadress

2. Val av linje (ringa in det alternativ du vill anmäla dig till, se kort förklaring på linjerna nedanför, mer info hittas även
på www.helsingegymnasium.fi/profilering.html)

A.

ALLMÄN LINJE

B.

GLOBALKUNSKAP

C.

FÖRETAGSAMHET OCH TRIPPELEXAMEN TILL MERKONOM

D.

IDROTTSPROFIL

B. Globalkunskap är för dig som:
- tycker om att debattera och diskutera, och vill avlägga en helhet på 10 kurser som handlar om kulturkompetens, hållbar livsstil, demokrati
och jämlikhet, mänskliga rättigheter och världsekonomi och vill ha en chans till en avslutande studieresa utanför Europa
- krav: du bör läsa minst ett kort språk
C. Trippelexamen till merkonom är för dig som:
- tycker det låter intressant och nyttigt med kurser i företagsamhet och kundbetjäning och vill ha möjlighet att förutom gymnasiebetyg och
studentexamen kunna avlägga merkonomexamen efter ett 4:e studieår i Prakticum inklusive praktikperiod
- krav: du bör läsa minst två kurser i ett kort språk samt vissa kurser i psykologi och språk samt datakörkort. OBS! Går inte att kombinera
med lång fysik!
D. Idrottsprofil är för dig som:
- idrottar på hög nivå och har behov av lägre närvaroplikt pga träningar och önskar räkna träningar till godo i dina studier
- krav: intyg på träning på landslags- eller FM-nivå, med tränarens underskrift samt särskild blankett som fylls i med studiehandledaren efter
studiestart

Övitsbölevägen 3, 01510 Vanda
tel. 040 7492532 (rektor), 050 3036687 (studiehandledare)

3. Kursval (kryssa i det alternativ du vill anmäla dig till eller som passar in på dig)
Matematik*
Fysik
Lång
Lång
Kort
Kort
*) vilken nivå tror du att du kommer att välja, efter den första gemensamma kursen
Kemi
Lång
Kort

Religion/livsåskådning
Evangelisk luthersk
Ortodox
Livsåskådning
Annat: ________________

Finska
Vanlig (trafi)
Modersmålsinriktad (mofi)
Annan: ______________

Som långt A-språk läser jag (från lågstadiet):
Engelska
Annat: _______________________

Som kort B2-språk läser jag (från högstadiet):
Tyska
Franska
Engelska
Annat: ________________

Jag planerar att fortsätta läsa följande B2-språk:
______________________________________
Jag skulle vilja studera för mig nytt/nya språk:
______________________________________
(Vi erbjuder tyska, franska, spanska samt
kinesiska)
(Notera att kurser i ett kort språk (B2 eller nytt
språk) krävs för trippelexamen och globalkunskap)

Övriga valbara kurser, varav du åtm.
bör välja en fördjupad kurs i musik
eller bildkonst, men du kan välja alla
andra också eller bara ett par av dem
Fördjupad musik
Fördjupad bildkonst
Kurs i studieteknik
Fördjupad gymnastik
Kurs i muntlig kommunikation
Robotik
Första kursen i företagsamhet
Första kursen i globalkunskap


DU BÖR ÅTMINSTONE VÄLJA EN AV DESSA TVÅ


(krävs för trippelexamen)
(för dig som vill pröva)
(krävs för deltagande i våra utbytesresor)

Övrigt jag vill att gymnasiet ska veta om mig:
____________________________________________________________________________________
____________________________________ _________/________ 20______
Plats och datum
_________________________________________
Studerandes underskrift
_________________________________________
Underskrift (Vårdnadshavare 1)
_________________________________________
Underskrift (Vårdnadshavare 2)

