
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

Hänt under läsåret 

Period 1  
11.08:         Skolstart 
16-17.8:     Fotografering  
18.8:          Föräldramöte 1:or   
30.8-1.9:   Lägerskola 1A  
1.9-3.9:      Lägerskola 1B 
13.9-27.9:          Studentskrivningar, hösten 2021 
14.9:          Tvåornas utfärdsdag   
28.9:         Tvåornas övningsstudentprov 
23.9-1.10:  Utvärderingsvecka P1 
 

Period 2  
4.10:             Period 2 inleds 
19.10:           Dreams-besök för ettor och tvåor 
20-22.10:    Höstlov 
28.10:          Högskoledag för abin 
3.11:             Teaterbesök i gymnasiet, Fulet 
5.11:             Abi dans (Abinas gamlas dans) 
12.11:           UNI-YH dag i Åbo (Abin)  
18.-26.11:    Utvärderingvecka 
 
Period 3  
29.11:         Period 3 inleds 
3.12:           Dimission & Självständighetsdagens fest 
9.-10.12:    Vänskolebesök i Tammerfors  
21.12:          Julfest  
23.-9.1:      Jullov 
24.1:           Alumnidag  
27.1-4.2:    Utvärderingsvecka P3 
 
Period 4  
7.2:              Period 4 inleds  
10.2:           Penkkis 
15.2:            Vintersportdag 
21.2-25.2:   Vinterlov 
10.3:            Välmåendetemadag  
11.3:             Gästföreläsning, välmående  
15.3-30.3:           Studentskrivningar, våren 2022 
31.3-8.4:    Utvärderingsvecka 
6.-10.4:                Vänskolebesök i Paris 
 
Period 5  
11.4:            Period 5 inleds                    
14.-18.4:    Påsklov 
29.4:           Gamlas dans 
5.5-6.5:      Vänskolebesök från Tammerfors 
23.5-2.6:    Utvärderingsvecka P5 
4.6:             Studentdimission 
 



Rektorns hälsning 

 

God, harmonisk och bildad människa 

 

Läsåret 2021–2022 känns som året då vi långsamt 

fått återupptäcka glädjen i att komma ut från våra 

små bubblor. Det är inte alltid en lätt process, för 

det krävs en hel del mod och tålamod att komma 

överens med andra och känna sig bekväm och trygg 

i större sammanhang. Om inte annat tror jag att covid-19-åren har lärt oss en viss flexibilitet, och 

att lita på att det mesta ordnar sig.  

 

Under detta läsår har vi tagit i bruk en ny läroplan med första årets studerande, och samma 

studerande har fått vara den första årskullen i Finland som upplevt den utvidgade läroplikten, 

med bl.a. kostnadsfritt studiematerial på andra stadiet. Det är alltid utmanande med 

förändringsarbete, men samtidigt är det otroligt inspirerande. Den nya läroplanen innebär ännu 

mer samarbete än förut även bland lärarna, i och med införandet av vissa gemensamma 

ämnesöverskridande studieavsnitt. I Helsinge gymnasium har vi valt att koncentrera oss på tre 

olika slags ämnesöverskridande kombinationer under det första året i gymnasiet; ett 

språksamarbete (modersmål, finska och engelska), ett naturvetenskapligt studieavsnitt (biologi, 

fysik och kemi) och en humanistisk kombination (filosofi, samhällslära och globalkunskap). Vi 

tror och hoppas att de tre kombinationerna bidrar till nya, kreativa idéer och infallsvinklar, samt 

ger en större insikt i hur olika läroämnen både tangerar men även kompletterar varandra, då man 

betraktar fenomen i omvärlden och utvecklar sin kommunikationsförmåga.  

 

När vi inledde läroplansarbetet i staden hösten 2019, kändes flera saker ännu inte helt förståeliga 

eller självklara. I de nya läroplansgrunderna lyfter man på ett tydligare sätt fram mångsidig 

kompetens som en gemensam målsättning för de olika läroämnena. Genom att bli bättre på olika 

färdigheter inom mångsidig kompetens, såsom kommunikativ kompetens, etisk kompetens, 



kulturell kompetens, m.m. ska gymnasietiden stödja oss till att bli en god, harmonisk och bildad 

människa. Vilka högtravande mål tänkte jag då, hösten 2019. 

 

Efter alla utmaningar i och med covid-19 samt efter att vår trygghetskänsla ytterligare rubbats i 

Europa p.g.a. det våld och de grymheter som sker i vår närhet, har målen i läroplanen för mig fått 

en betydligt större tyngd. Visst bör vi gemensamt sträva efter det goda. Vi behöver lära oss att 

visa godhet, både mot människor i vår närhet, men även mot dem som vi inte känner, och lära 

oss hantera konflikter och att hjälpa och förlåta. Vi behöver också behandla oss själva med 

godhet, för en alltför hård självkritik kan ta knäcken av oss. Förutom en god människa talar 

läroplanen om att växa till en harmonisk människa. Harmoni och balans är något som vi endast 

uppnår om vi har en viss självkännedom samt har lärt oss egna strategier för hur vi tar oss igenom 

utmaningar, hanterar stress och ångest. Vi är harmoniska om vi förstår att ta hand om oss själva, 

både vad gäller sömn, hälsa och avkoppling, men även om vi klarar av att sätta lämpliga 

utvecklingsmål för oss själva. En harmonisk människa ser inte så mycket hot, utan möjligheter, 

och har framtidstro. En harmonisk människa kan behålla ett visst lugn även då hon blir 

provocerad.  

 

Det tredje målet – en bildad människa – omfattar kunskap och allmänbildning. Gymnasiet är 

den sista etappen i din utbildning där du ännu har en stor mängd olika läroämnen samtidigt och 

det är omöjligt att specialisera sig enbart på några få. Detta ger dig allmänbildning. En bildad 

människa har en bred grundläggande förståelse och har dessutom lärt sig att se samband, att 

ifrågasätta, att analysera och hitta förklaringar. Jag har nu insett att dessa är viktiga mål som jag 

tror på och verkligen vill att vi alla jobbar för i Helsinge.  

 

Kära Hegyiter - jag önskar er en riktigt avkopplande sommar! Jag vill även önska våra nybakta 

studenter all lycka med era kommande utmaningar. Jag hoppas att ni, om inte genast men 

åtminstone så småningom, kan se tillbaka på er gymnasietid som en inspirerande, omvälvande 

period i ert liv, som hjälpte er i er utveckling mot goda, harmoniska och bildade människor. Det 

har varit en ära att få samarbeta med er! 

  

Johanna Blomstedt, rektor 



Studeranderådets hälsning 

 
Studeranderådet har i läsåret 2021–22 arbetat med att lyfta fram jämställdheten i skolan och 

jobbat för en trivsammare skolmiljö.  

 

I början av skolåret skaffade vi en snackmaskin till skolan som blev snabbt populär. Under läsåret 

ordnade vi en temavecka där studeranden fick klä ut sig, vi hade teman som pyjamas, kändis, 

finlandssvensk och halloween. I år var det vintersportdag och där hade man möjlighet att välja 

mellan slalom, bowling, terrängskidning och skridskoåkning. Dessutom ordnades det pingis och 

schackturnering. Den sista fredagen ordnade vi också solidaritetsdagen tillsammans med 

globbarna.   

 

Under läsåret har studeranderådet deltagit i olika evenemang där man fått träffa andra skolors 

studeranderåd. Vi deltog på FSS-toppmöte där vi kom i kontakt med andra svenskspråkiga skolor 

och sedan deltog vi på en träff i Vanda för gymnasier och Varia där vi fick fundera på hur vi kan 

utveckla vår verksamhet.  

 

Vi hade också representanter på ledningsgruppens planeringsdag där vi fick arbeta med trivseln 

i skolan och planera inför nästa läsår. Lyckligtvis hade vi inte distansundervisning i år eftersom 

coronasituationen har varit bättre. Trots det har vi hamnat inställa evenemang och flytta på 

gamlas, för att minska spridningen av viruset. Lärarna strejkade dock i maj så vi hamnade ändå 

jobba en vecka hemifrån.  

 

Vi hoppas att vi får nästa år ett lika trevligt och fantastiskt läsår då vi fortsätter att arbeta 

tillsammans för en trivsammare skola. Studeranderådet vill önska alla en skön och trevlig 

sommar, och till abina lycka till för framtiden.  

Tack för läsåret 2021–22! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Lägerskolan 

 

I september blev det dags för ettorna att åka till lägerskolan tillsammans med tutorerna och några 

läraren. Lägerskolan ordnades i Ramsdal i Raseborg där 1A var från måndag till onsdag och 1B 

från onsdag till fredag. Lägerskolan bestod av en stor mängd roligt program ordnad av både 

tutorerna och lärarna. Meningen med lägerskolan är att ettorna lär sig att känna varandra och 

öva på samarbete genom olika lekar, tävlingar och övningar. Första dagen bekantade vi oss med 

varandra bättre genom olika lekar. Namnlekar var de mest populära. Den andra dagen fick vi 

basta och simma i sjön. Andra dagen avslutades med skattjakt i mörka skogen och grillfest vid 

stranden under tusentals glimmande stjärnor. Lägerskolan var mycket lyckad. 

 

Tutorerna, 

Kia Wirén 

Frida Nymark 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Global Profil 

Hösten 2021 

● Föreläsning om bin och biodiversitet. 

● Workshop där vi tillverkade bivaxprodukter som ljus, hudkrämer och vaxdukar. 

Våren 2022  

● Föreläsning om strukturell rasism. 

● Informationsmaterial och en banderoll för Veckan mot rasism. 

● Virtuellt besök av Helena Gualinga från Ecuador. 

● Besök på Nationalmuseet. 

● Vårresa till Borgå med temat Hållbar framtid: Kommunalpolitik och lokal företagsamhet 

 



Global profils vårresa gick i år till Borgå, söndagen den 15. 

maj 

Vi träffade ordförande för bygg- och miljönämnden Elin 

Andersson på café Fanny i Borgå. Hon berättade om hållbar 

utveckling och kommunalt arbete. 

 

Andersson började med att presentera miljönämndens plan om 

hur Borgå kan göras till en klimatvänligare stad. Vi fick tänka 

på olika förändringar som krävs för en miljövänligare framtid i 

Finlands städer. Efter att vi fått bekanta oss med planen, talade 

vi om hur kommunerna i Finland styrs. Bland annat om hur 

ledamöter väljs in i kommunfullmäktige, vilka uppgifter de har 

och hur besluten förverkligas.  

 

Enligt Andersson vill kommunerna satsa på att främja kommuninvånarnas välfärd. Man strävar 

efter att främja kompetens och kultur, främja kommunens livskraft, utveckla livsmiljö och främja 

lokal identitet och demokrati. 

 

Hur kan jag påverka i min kommun? 

 Delta i eller kontakta ungdomsfullmäktige 

 Delta i en förening 

 Starta ett medborgarinitiativ 

 Gå med i ett partis ungdomsverksamhet 

 Kontakta en fullmäktigeledamot 

 Gå in på nätsidan Ungas Idéer och dela med dig dina åsikter 

Ungasideer.fi (nuortenideat.fi) 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.nuortenideat.fi/sv/


B e s ö k   p å   B o s g å r d   u t a n f ö r   B o r g å  

 

Under vår utfärd fick vi se lamm och kor, gamla hus 

samt naturstigar. Kaarlo Schildt fungerade som guide 

och berättade om sin släkts historia och om Bosgårds 

historia i allmänhet. Vi gick runt gården och han visade 

oss olika byggnader och berättade historien bakom 

dem. Bosgårds historia sträcker sig långt bak i tiden till 

1200-talet och herrgården har under åren haft olika 

verksamheter.  

 

På Bosgårds ekologiska gård finns sedan 1992 främst 

kor men också några lamm. Korna är av rasen Charolais 

som härstammar från Frankrike. Djuren utnyttjar 

gårdens naturliga betesmarker, samtidigt som de 

behåller herrgårdens traditionella landskap. Gårdens 

produkter säljs i gårdsbutiken och serveras på den egna 

gårdsrestaurangen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"roligt att se nya ställen" 

 

"Jag tyckte om workshoppen som vi 

hade där vi kunde tillverka saker av 

bivax" 

 

"roligt och intressant" 

 

"väldigt lyckat program" 

 

 



10 minuter live 

 

10 min live är en lättsam tävling mellan 4 finlandssvenska gymnasier som gör varsin Tv-

produktion på 10 min. Skolornas produktionsteam erbjuds möjligheten att under några dagars 

tid få arbeta med proffsig TV-utrustning under handledning, och slutprodukten streamas live 

över nätet under 10 minuter. 

 

Årets tema var “det svenska språket i Finland” och skolorna fick fria händer i planeringen av 

temat och upplägget. Vi valde att lyfta fram Årets Vandalax 2021 Tomi Puikkonen som hade 

utnämnts veckoslutet före vår sändning. Titeln årets Vandalax ges till någon som under året eller 

en längre tid bl.a. gjort något gott för svenskan i Vanda. Oscar Taht och Roni-Casper Rahkola 

gjorde på kort varsel en intervju med Tomi i en hotellobby i Myrbacka.  

 

Huvudprograminslaget var en studiointervju med skådespelaren Åsa Wallenius kring skolpjäsen 

“Fulet” av John Ajvide Lindqvist. Temat var mobbning. 10 min live-gruppen hade fått läsa 

novellen som pjäsen baserar sig på, och även fått se själva pjäsen. Programledarna Jesse 

Konttinen och Roland Sirve intervjuade Åsa i studion, som byggdes upp i Bagarstugan från 1700-

talet, invid Helsinge gamla kyrka. 

 

10 min live-inslaget avslutades sedan med live-musik av en grupp studerande från HeGy. Matilda 

Hakala sjöng “Allt det vackra” till ackompanjemang av Lotte Lundström på gitarr, Robin 

Bergström på bas och Simon Djupsjöbacka på piano. 

 

I årets upplaga av tävlingen deltog, förutom Helsinge, också Vasa gymnasium, Sibbo gymnasium 

samt Karis-Billnäs gymnasium som också avgick med segern i tävlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbetsgrupp: 

 

Framför kameran: Jesse Konttinen, Roland Sirve 

 

Matilda Hakala, sång 

Lotte Lundström, gitarr och sång 

Robin Bergström, bas 

Simon Djupsjöbacka, piano 

 

Producent: Oscar Taht 

Bildproducent: Roni-Casper Rahkola 

Ljudtekniker: Sebastian Ekström 

Grafiker: Tessa Kokko 

Mixeroperatör: Julius Järvi 

Scripta: Oscar Taht 

Studioregissör: Rosa Palin 

Videofotograf: Jonas Weckström 

Kamera: Arthur Berglund, Salma Mazouzi, Jonas Weckström  

Handledande lärare: Simon Djupsjöbacka, Petra Bäcklund, Patricia Antman 

 



Vetenskapsresan till Åbo 

 
Vi startade den 13.1 en fin torsdag morgon från vår härliga skolgård i en minibuss som Kristoffer 

körde. Strax efter att vi hade åkt iväg insåg Isak att han glömde sin telefonladdare hem, detta var 

första gången han blev besviken under resan. På vägen till Åbo stannade vi i ABC! Lojo för att 

sträcka på benen. Från Lojo fortsatte resan till vår första besök, Langh Tech i Pikis utanför Åbo. 

Langh Tech intressant och informationsrik. Vi hörde hur man kan rena avgaser och barlastvatten 

från fraktfartyg. Vi blev varmt mottagna med lite morgonmål. Sedan blev vi visade runt och fick 

även träffa grundaren Hans Lang. Han berättade hur han som 15 åring fick ta över familjens 

jordbruk. Sedan har familjeföretaget vuxit så att idag ingår rederiverksamhet och tvättservice av 

fraktcontainers. 

 

När vi kom fram Åbo gick vi och äta till Åbo Akademis naturvetenskap hus Aurum. Efter att vi 

hade ätit god hemlagad mat gick vi till Turun Yliopisto för att lära oss om deras naturvetenskap 

och studier i medicin. Efter vårt besök på Turun Yliopisto fortsatte vi till minibussen och körde 

en bit till vårt övernattningsställe, Birgittaklostret. Där övernattade vi i deras gästhem. Isak blev 

igen besviken då han inte fick WIFI:n att fungera. Före vår middag så gick vi lite runt Åbo och 

njöt av det härliga vädret, som var regn och hård vind. Vi åt thailändsk mat och pga. korona så 

måste vi ta med oss maten till Birgittaklostret. Då vi kommit tillbaka till klostret insåg Silja att 

hon behöver en gaffel då alla andra äter med pinnar. För att få sin gaffel fick hon lov att störa 

nunnornas kvällsmässa. Förlåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Efter middag var det fritid, pojkarna gick till shoppingcentret Hansa och yra medan flickorna 

handlade godis och en hel ananas, som visade sig var lite möglig. Kvällen var lugn av sig men på 

natten började flickorna härja och Isak kände inte sina armar, vilket gjorde honom för tredje 

gången besviken. Klostret erbjöd på morgonbön kl. 6:40 men ingen av eleverna deltog. Kristoffer 

började sin morgon med att springa. Tyvärr deltog inga elever. 

 

Morgonmålet bestod av gröt och bröd. Efter att vi ätit morgonmål städade vi våra rum och 

hoppade in i minibussen mot Forum Marinum. Vi var där före museet öppnades och vi bestämde 

att vi skulle ta en liten promenad och åka Föri, en liten båt som kör över Aura å. Efter våran 

promenad gick vi i till muséet men vi kunde inte gå in för att en person av oss inte hade korona 

pass. Så för att vi inte kom in på museet så bestämde vi oss att fara hem. Före det måste vi göra 

ännu ett stopp vid klostret för att Oliwer hade glömt sin laddare, vilket av någon anledning gjorde 

Isak besviken för en fjärde gång. Nu sitter vi i bilen och skriver samtidigt vi åker hemåt, de var 

trivsam en upplevelse även för Isak som blev besviken flera gånger. 

 

 



Abinas gamlas dans 

 

Efter ett läsår som präglats av pandemin hade gamlas dans skjutits upp om och om igen, men 

under hösten 2021 i november blev det slutligen av. 

 
Gamlas dans, som dansas som en tradition av tvåorna som blir äldst i huset, fick nu kallas för 

”abi-dans” eftersom tvåorna redan hade hunnit bli abin. Eleverna var glada och lättade över att 

dansen fick bli av trots att det blev en lite mer avskalad version än det varit tidigare. Några av de 

traditionella danserna föll bort och publikmängden var begränsad till hälften pga. 

coronarestriktioner. Men vilken show våra abin bjöd på! 

 

Värdparet Ronja Willgren och Elis Angervo lotsade oss genom kvällen med hjälp av speakern 

Lotta Kumenius. Vi fick njuta av vackra salongs danser som t.ex. tango, familjevals, cicapo m.m. 

Eleverna dansade utomordentligt och bjöd på en alldeles fantastisk show. Eleverna hade också 

komponerat ihop en egen dans och mixat musiken till den vilket var kvällens höjdpunkt. 

Gymnastiklärarna Charlotta Wackström, Christer Weckström och Patricia Snellman har handlett 

eleverna och övat in danserna med dem.  

 
 
 
 



 
Tvåornas gamlas dans har också präglats av pandemin till en stor del. Tanken var från början att dansa i 

februari då tvåorna blev äldst i huset, men corona restriktionerna satte stopp för evenemanget och 

dansen sköts fram till vappen. Den 29.4 fick tvåorna äntligen dansa sin gamlas dans och vilken fin show 

de bjöd på.  

 

I sina vackra klänningar och stiliga frackar dansade tvåorna loss. Värdparet Kia Wilén och Robin Kontinen 

lotsade oss igenom showen tillsammans med speakern Robin Bergström. Eleverna dansade traditionella 

salongs danser som t.ex. wienervals, tango, cicapo, pompadour m.fl. Eleverna hade också sammanställt 

en egen dans med egna påhittade dansmoves och musiken hade de själv mixat ihop. Vi fick också njuta 

av två vackra musikuppträdande av Matilda Hakala, Linnea Salojärvi och Tommi Ekström. 

 

Gymnastiklärarna Charlotta Wackström och Christer Weckström har övat in danserna med eleverna. 

  



Vänskoleprojekt med Tampereen Normaalikoulun 

lukio 

 

På våren 2021 erbjöd nätverket Svenska 

nu och föreningen Svenska folkskolans 

vänner en möjlighet att delta i projektet 

Ska vi bli vänner? som går ut på att finsk- 

och svenskspråkiga skolor bildar 

vänskolepar som under läsåret 2021–

2022 söker goda modeller för samarbete 

som sedan kan tas i bruk även av andra 

skolor i Finland. Vi nappade på 

erbjudandet och fick en vänskola från 

Tammerfors, Tampereen Normaalikoulun 

lukio, som är Tammerfors universitets 

övningsskola. 

 

Vår finsklärare Aino och tre svensklärare 

från Norssi började planera samarbete på våren och fortsatte på hösten. De kom fram till att en 

grupp av knapp 20 studerande från var sin skola skulle träffas digitalt tre gånger på hösten och 

tre gånger på våren. Dessutom skulle våra studerande resa till Tammerfors i december och får en 

svarsvisit hit i maj. Det var de tvåor som läser traditionell A-finska som hos oss blev utvalda till 

projektet. 

 

De studerandena delades i grupper så att det fanns med studerande från båda gymnasier, och 

under de digitala träffarna gjordes det övningar i grupperna. I övningarna använde man både 

svenska och finska, ca 50 % var. Det var olika teman för olika träffar, bl.a. den egna hemstaden, 

fester och traditioner samt släkt och vänner.  

 

Den 9–10 december var vår studerandegrupp med två lärare på besök i Tammerfors. Första 

dagen hade vi lekar med ledning av deras tutorer, deltog på lektioner, spelade på Megazone samt 

åt lokal mat. Efter en god natt sömn på Hostel Dream fick vi besöka takterrassen på hotell Torni 

och höra om Tammerfors samt i smågrupperna gå på staden, besöka bl.a. julmarknad och sedan 

samlas vid Pyynikki utsiktstorn. Efter två intensiva dagar återvände vi hem med tåg, trötta men 

nöjda. 

 

På våren planerade vi tillsammans vad vi skulle göra i huvudstadsregionen då vi får gäster hit. 

Finansieringen från SFV möjliggjorde att de studerandena inte behövde betala för olika besök 

och maten – liksom inte heller resorna till Tammerfors eller övernattningen där.  

 

 

 



 

 

 

Så här berättar Sebastian från 2A om besöket: 

 

”5.5 kom människorna från Tammerfors till Vanda och se på 

Helsinge Gymnasium, de fick följa med under vår finska lektion och 

fick se runt skolan samt gå in till Helsinge Kyrkobys kyrka. Efter detta 

så hade man fritid och vi hittade oss sist och slutligen framme vid 

Flamingo där vi Bowlade. Efter bowlingen så åt vi nepalesisk mat i 

Aangan.” 

 

”6.5 Hittade vi oss klockan 9.30 vid järnvägstorget, där Helsinge 

mötte Tammerfors. Från Järnvägstorget gick vi till biblioteket Ode 

där man berättade om Ode, därefter gick vi till musikhuset varifrån 

man hittade sig vid senatstorget eftersom vissa gick i vilse. Efter att 

vi alla hade träffats vid Senatstorg gick vi och äta till Helsingfors 

universitets Unicafe för lunch. Därefter åkte man till Sveaborg där 

man hade guide som berättade historian om platsen. Efter Sveaborg 

var vi på Salutorget därifrån vi gick till Senatstorg där vi sade adjö 

åt Tammerfors-människorna för en och sista gång.” 

 

Deltagarna har under projektet fått lära känna nya människor samt 

fått ny insikt om både det egna modersmålet och det andra 

inhemska språket. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med 

Norssi nästa läsår med en ny grupp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HeGys resa till Paris 6-10.4 

 

Vi träffade på Helsinki-Vantaa flygfältet 6.4. 

Vi var 5 elever och Anne som skulle åka till 

Paris för 5 dagar. Det var kaos vid 

säkerhetskontrollen men vi slapp igenom och 

kunde gå till vårt gate. Vi gick till flygplanen 

och flyget startade i tid. På kvällen anlände vi 

till Charles de Gaulle och satt där för en stund 

innan vi fick våra metrobiljetter. Sedan gick vi 

till tåget och åkte från flygfältet till mitten av 

Paris för att byta tåget, och fick för den första 

gången se Eiffeltornet under resan. Vi bytte tåg 

igen och åkte till västra Paris där vår lägenhet 

fanns. Det var redan mörkt när vi äntligen kom 

dit och efter en kort paus gick vi och äta 

traditionellt franskt mat, McDonald’s. Jag 

tyckte att maten inte var lika bra som i 

Finland. Efter maten gick vi tillbaka till 

lägenheten, och gick och sova för att vi alla var 

mycket trötta. Abina och Anne fick sina egna 

sovrum medan jag som yngst fick sova på 

soffan, i alla fall hade jag en tv med netflix vid 

min “säng” :) 

 

På Torsdagen skulle vi besöka en fransk skola och sedan ha en amazing race. Vi tyckte att skolan 

såg ut som en fängelse, och det sade franskisarna också. Vi tyckte att det var konstigt att om man 

kom försent, skulle man vänta utanför skolan att nästa timmen började. Vi träffade 3 olika 

klasser, första och tredje var ganska tysta medan den andra gruppen var mycket rolig. Vi hade 

presentationer om Finland och gav franskisarna salmiak, de flesta gillade det inte. Vi fick testa 

franskt skolmat som innehöll en huvudrätt, pasta, sallad och efterrätt. Till huvudrätt fick man 

välja fisk, kött eller pizza och till efterrätt fick man välja vindruvor, ost och yoghurt. Vi gillade inte 

maten och vi tyckte att det var konstigt att man inte fick ta själv utan de gav maten till dig. 

 

 

Efter skolan gick vi till den förbrända Notre Dame därt vi fick instruktionerna för Amazing racen. 

Vi skulle besöka de mest berömda sevärdheterna, ta en bild vid den och göra en uppgift. Vi tog 

pojkarna mot flickorna såklart. Vi besökte bl.a. Eiffeltornet och Triumfbågen. Tävlingen slutade 

vid Sacré-coeur, vart man fick en fin vy av Paris från stadens näst högsta punkt. Det var soligt och 

varmt under eftermiddagen, molnigt på förmiddagen. 

 

 



På fredagen besökte vi Louvren. Vi köade 20 minuter i regnet 

innan  vi slapp in genom en säkerhetscheck. Vi såg flera fina 

målningar, bl.a. Mona Lisa, som hade längsta kön. 

Målningen själv var mycket liten. Efter museet gick vi till en 

restaurang var vi testade falafel, jag gillade inte det så mycket 

men annars var maten där mycket gott. Sedan gick vi en 

stund runt en gata med flera olika butiker. Ändå hittade ingen av oss något att köpa där. Sedan 

hände det äntligen. Upp i Eiffeltornet! Jag var mycket uppspelt av tanken att åka upp, medan de 

andra inte lika mycket, höjdskräck :( . Jag älskade upplevelsen fast det regnade och blåste mycket 

och det var mycket kallt. Jag skulle ha gärna besökt högsta punkten i tornet men det var stängt 

pga vädret. Från Eiffeltornet åkte vi med buss tillbaka till lägenheten och för första gången under 

resan, gjorde vi maten själva. Det blev mycket gott. På kvällen fick vi äntligen lov att gå ut för oss 

själva och vi besökte Eiffeltornet igenom för att se den blinka som den gör under kvällarna. Vi 

träffade också svenskar och finländare och stannade för en stund för att tala med dem. Sedan 

åkte vi från Eiffeltornet till Triumfbågen med elsparkcyklar vilket var mycket roligt. Anne var glad 

när vi äntligen kom tillbaka. Hela dagen regnade det, men på kvällen slutade regnet och det var 

en fin kväll.  

 

På lördagen åkte vi till Versailles. Tågresan var längre än jag hade tänkt. Det var en lång kö igen 

med en säkerhetscheck innan man ens slapp in på gården. Slottet själv var mycket fint och stort 

med mycket att se på. Jag gillade spegelsalen mest, men människomängden gjorde det svårt att 

se helheten. Vi vandrade runt i långa korridorer och rummen i flera timmar tills vi gick och se en 

bit av den enorma parken bakom slottet. Sedan gick vi till en restaurang som sålde crêpes, och de 

var goda. Största delen av oss valde två olika, en salt och en sött. Båda var väldigt goda, fast jag 

själv var lite rädd och tog mycket enkla fyllningar.  

 

Nära restaurangen fanns en liten torg och vi kollade runt en stund före vi tog tåget tillbaka till 

centrumet. Vi gick från tågstationen, via Latinkvarteret och universitetsområdet till Panthéon, en 



fd kyrka med en kopia av Focaults pendel som visar att jorden rör på sig runt sin egen axel. Det 

fanns också flera kända personer begravda under kyrkan, t.ex. Marie Curie och hennes man, 

Victor Hugo och Voltarie.  

 

Efter besöket i kyrkan gick vi runt latinkvarterets gator vilka var fyllda med olika butiker och 

sedan tog vi tåget tillbaka till lägenheten och lagade mat. Det var mulet på förmiddagen men 

himlen klarnade mot kvällen och vid eftermiddagen var det redan ganska varmt.  

 

På söndagen vaknade vi tidigt för att hinna till vår försenade flygplan. Vi satt 25 minuter i 

morgonkylan vid tågstationen för att vi missade tåget. Vid flygfälten gick allt bra med mindre 

kaos än i Finland och vi hann på flyget. Flyget gick bra och vi anlände tillbaka till kalla och snöiga 

Finland. Jag gillade resan mycket och skulle absolut åka på nytt till Paris, bättre väder skulle man 

ha kunnat be. 

 

Joel Lipponen 2b 
Mat á la Mikael och Elis                  Kö framför Mona Lisa på Louvre 

           Middag på Berthillon        Gamlas dans & Penkkis är lanserade    

                                                                      i gymnasiet Maurice Ravel 

 



Om läsvanor på spanska 

 
Me gusta mucho escuchar audiolibros. Lo que más me gustan son las novelas negras y históricas, 

por ejemplo en esta semana estoy leyendo un audiolibro en inglés. Es muy interesante. El género 

del libro es novela negra. Otros géneros interesantes son por ejemplo novelas cómicas. Me gusta 

más leer novelas el sueco y finés, porque hablo sueco y finés en mi casa. Leo un libro por semana. 

Escucho audiolibros en autobús en el camino a la escuela. También tomó prestado de la biblioteca 

y compro libros electrónicos. Este mes tomé de la biblioteca un libro en finés. El género del libro 

es novela histórica. 

 

Amanda 

 

Hoy empecé un libro nuevo que mi novio recomendó, es muy interesante. Si tengo tiempo leo por 

la noche, en general tengo muchas tareas por eso leo más los fines de semana. La semana pasada 

leí un libro muy bueno escrito por António López. Uso la biblioteca aunque tenemos muchos 

libros en la casa porque mi padre compra muchísimos libros. Leía solamente en finés y sueco pero 

ahora leo también libros escritos en inglés y español. También escucho audiolibros cuando voy 

solo en coche. Los audiolibros de António López son mis favoritos. Gracias a mi madre leo mucho. 

Ella me anima a leer.  

 

Frida 

 

Här övar vi språk på flygfältet 



Välbefinnande- och skidkursen 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 



En ny skolgård 

 
Den 15.10.2021 invigdes vår nya trivsamma skolgård. Vi fick en fotbollsplan med korgboll 

ställningar och bord och bänkar att sitta på under rasterna. Skolgården har varit en stor succé 

och bidragit med glädje för studerande (och ibland även för lärare).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sigges avskedstal 3.11.2021 

 
Som minne vill jag lämna efter mig en sak som ska påminna om något jag lärt mig under 40 år i 
skolan. De ryska trädockorna visar att vi inte ser allt fast vi tittar från olika håll. Det viktigaste ser 
man inte med ögonen utan med hjärtat. Vi kan känna igen något av oss själva i andra fast vi är 
hur olika som helst på utsidan. Då någon inte deltar i diskussioner eller försöker undvika 
programmet på lägerskolan kan det bero på dåliga erfarenheter i tidigare skolor och 
sammanhang. Har vi själva känt oss utanför nån gång är det lättare att märka. Men många 
försöker helst glömma det fast det finns där, under skalet. När alla har delat med sig lite skratt, 
utmaningar, osäkerhet och spänning där barnen inom dem får mötas och växa lite tillsammans 
är det lättare att komma till skolan följande vecka. 
 
En ensam pojke gick en gång hem från en skola i USA med en hög med böcker. Det var en stor 
hög och då han tappade några av böckerna var det svårt att få dem med upp i famnen. Då han fått 
hjälp fortsatte han och kamraten som sett och hjälpt honom gå tillsammans och han berättade 
att han tänkte läsa framåt i alla kurser i förväg för att ha det lättare i framtiden. 
Tror ni på det? Det var en lögn! 
 
De här pojkarna började gå till och från skolan tillsammans och blev goda vänner. Efter tre år 
skulle de utexamineras och lögnaren blev faktiskt vald till årets student och höll ett tacktal. Där 
berättade han sanningen om dagen då han bar hem sina böcker. Han hade tömt sitt skåp för att 
ingen annan skulle behöva göra det, eftersom han inte tänkte komma tillbaka. Han planerade att 
begå självmord samma dag, men eftersom han råkade få en vän på vägen hem blev det inte så. 
Nu tackade han vännen för stödet han fått under åren som gått. Vännen han fick skulle kanske 
inte ha stannat och hjälpt till att plocka upp böckerna om inte han också råkat vara ensam just 
då. Om man går och pratar med sina kompisar ser man ofta inte ens vad som händer runt omkring 
en. Han blev bokstavligen av en händelse modellen för en vänelev eller tutor. 
 
Min bror Olle hade ingen tutor då han gick i skola i Helsingfors för 60 år sedan. Han hade nog 
vänner, men någonting fattades. Han dog då jag var fem år gammal. Utan syskon och utan andra 
svensktalande barn på gården blev jag en tystare pojke än någon av er kan tro. Och snällare, 
eftersom det blev min livsuppgift att hålla min mamma på gott humör genom att försöka vara 
hjälpsam och rolig. Därför blev det viktigt för mig att komma på läger: barnläger, musikläger, 
skribaläger. Där fanns syskonskapet jag saknat så mycket. Sen blev jag storebror på skribaläger i 
många år innan jag kom hit. Då var lägren två veckor långa och alla kramades och grät då det tog 
slut. 
 
Efter fyra år som vikarie i Helsinge räknade jag ut att om man tycker om att diskutera och träffa 
människor så finns det faktiskt bättre möjligheter i skolan än i kyrkan, som jag hade tänkt att jag 
skulle jobba i. Jag minns att jag redan som tonåring kunde bli rörd och gråta då jag hörde barn 
som varit på läger sjunga tillsammans i kyrkan. Att öva in ett samarbete där alla får vara med är 
oerhört värdefullt och därför blir jag så glad då jag får se studerande samarbeta och uppträda, 
fast det är bara tio minuter i TV. Redan som tonåring tänkte jag att när jag dör finns det bilder av 
lekande barn i min kamera. 

 
Det jag lärde mig för bara några år sedan här i skolan är att det viktigaste för att må bra och leva 
länge inte är att ha nära vänner utan att kunna tala med vem som helst – postiljonen, 
busschauffören, kassan i butiken, servitören på kaféet. Dessutom på finska. Det har tagit mig 
halva mitt liv, men det har det varit värt och jag är tacksam för den hjälp jag fått genom att få vara 



en del av familjen i Helsinge. Djupt innanför våra skal finns ett osäkert barn som frågar: Vem kan 
jag lita på? 
 
Psykologin framhåller att det är viktigt att ha kontakt med sitt inre barn. Inte bara så att man kan 
leka och skratta som ett barn utan så att man känner sig själv, som Sokrates sade. Vet vem man 
är. ”Inte evigt ung, men alltid barn”, som det stod i en bok jag fick av några av mina första elever. 
 
Min sista önskan är alla skulle öva sig att se förbi sin närmaste kompis som är en viktig del av 
vardagen och i stället säga hej till dem som sitter på andra sidan om dem som sitter närmast. Att 
den som sitter med två kompisar på var sida skulle koppla loss nån gång. Våga vara ensam och 
ledig för någon annan som behöver en kompis, kanske bara för att den tappat en bok på golvet. 
Det kan rädda ett liv. 
 
Det viktigaste livet lärt mig, och som livet i Helsinge bekräftat är att livet bär. Det är något som 
de flesta religioner, psykologier och filosofier vill säga och det säger jag med: Våga leva! Att finnas 
är att uppfattas och identitet handlar om vem är jag innerst inne. Vi kan uppfattas på många olika 
sätt beroende på vilka av våra skal vi själva känner och visar och andra ser. Jag vill tacka allt och 
alla som gett mig bekräftelse på så många områden under 40 år.  
 
Det jag kommer att sakna mest är julfesterna där vi dels blandat sittordningen till utmaning för 
både de tystlåtna och de pratsamma, dels samarbetat runt andakterna med både tystnad, 
textläsning och körsång. Stunderna då livet inte rullar på som vanligt ger tillfälle att fundera på 
hur man växer och hur man vill göra det. De är viktiga. Hoppas de kan fortsätta i någon form. 
 

 
Den här dockan på rektorskansliet kan påminna den som sitter där och pratar om att här finns 
förståelse för att vi alla har många sidor som inte syns. Den kom med på en lärarresa till St. 
Petersburg för några år sedan. 
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