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Till målsmän för elever i åk 9
Nu har det sista i grundskolan och för framtiden avgörande skolåret börjat. En lektion i veckan har 9:orna Studiehandledning. Vi går grundligt igenom de åländska gymnasialstadieskolorna men även svenska- och de fastländska gymnasialstadieutbildningarna kommer att beröras.
Vi besöker de åländska gymnasialstadieutbildningar under skoltid. Utbildningsmässor vid
Ålands yrkesgymnasium besöker vi i november och december och Ålands Lyceum i januari.
Eleverna kommer att genomföra en praktisk arbetslivsorienteringsperiod (PRAO) per termin.
För klasserna 9 A och B infaller praon vecka 43 och 10. För klasserna 9 C och D vecka 44
och 11. För klasserna 9 E och F vecka 45 och 12. Syftet är att ge eleverna möjlighet att bekanta sig med arbetslivet ute på fältet.
Avgångsbetyget är viktigt och jämförs mellan de sökande till gymnasialstadiet. De sökande
med den högsta poängen får plats först. Hur poängen räknas ut går vi igenom direkt i början
av läsåret. Vissa ämnen kommer att räknas två gånger vid ansökan. Mera info finns på
www.gymnasium.ax
OBS! Kemi, fysik, religion, bildkonst och slöjd läses terminsvis och ibland även biologi,
geografi, samhällskunskap och historia så det kan vara sista terminen ditt barn läser dessa
ämnen.
Ansökan till de Åländska och fastländska gymnasialstadieskolorna gör vi i skolan i mars.
Vid ansökan till Sverige ligger huvudansvaret på hemmet. Diskutera vad det innebär praktiskt
och ekonomiskt och om ni är beredda att låta er tonåring flytta utomlands direkt efter åk 9.
Om ansökan blir aktuell får ni hem en hörande blankett för underteckning.
Deadlines till skolor: Obs! preliminära tidpunkter
Idrottsgymnasier i Sverige
Svenska gymnasier
Fastländska gymnasieskolor
Gemensam ansökan Åland

oktober
1 feb
10-23 mars
5 april

2018
2019
2019
2019

Vid eventuell frånvaro ligger det i elevens eget intresse att ta reda på vad vi berört under lektionerna.
Ett informationstillfälle ordnas för er föräldrar i februari/ mars.

Är det något du funderar på mejla mig på marcus.eriksson@sahd.ax
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