
Winellska skolan

Till niondeklassisterna och deras vårdnadshavare

GRATTIS!
Du avslutar din grundläggande utbildning den här våren och har fått ditt avgångsbetyg. Lycka till med dina framtida studier!

BESKED OM STUDIEPLATS
Till den e-postadress som du har uppgett i din ansökan, får du den 17 juni ett meddelande av Utbildningsstyrelsen. I
meddelandet finns en länk, med vilken du skall ta emot studieplatsen gärna samma dag, senast 1.7. Meddelandet innehåller
uppgifter om din situation i ansökan (poäng och ev. reservplatser mm.). Också sökande som senare godkänns från reservplats,
får e-post för att elektroniskt kunna ta emot sin studieplats. Gymnasierna och yrkesläroanstalterna publicerar namnen på
antagna studerande på sina hemsidor 17.6 på morgonen. Endast de som i ansökan har gett tillåtelse till detta, får sitt namn
publicerat på nätet.

MOTTAGANDE  AV STUDIEPLATS

Gymnasier
Trots att du tar emot din studieplats elektroniskt via länken du får i din e-post, kan gymnasierna också kräva att du ytterligare
meddelar direkt till dem att du tar emot din studieplats. Antingen genom att sända e-post, ringa eller besöka dem. I samband
med detta kommer du att få viktig information om skolstarten t.ex. gällande ämnesval, läromaterial, dator, eventuell info om
lägerskola o.dyl. Om du skall besöka gymnaiset, ta då med ditt avgångsbetyg i original, eventuella intyg över läs- och
skrivsvårigheter och överföringsblanketten som du också har fått här i betygskuvertet. Överföringsblanketten hittar du också
här: https://tinyurl.com/overfora

Kontrollera skolans hemsida för noggrannare instruktioner!
Skolorna som har meddelat att du skall kontakta dem i någon form för att ta emot din studieplats är:

Kyrkslätts gymnasium To 11.6 kl 12-18 & fre 12.6 kl 9-14 besök gärna /kontakta studiehandledare
per e-post

Gymnasiet Grankulla samskola torsdag 17.6 kl. 10-15 eller fredag 18.6 kl. 9-14 besök eller ring rektor Harriet
Lassus-Utriainen (050 3770317) senast fredag 18.6 kl. 14.

Gymnasiet Lärkan skicka e-post att du tar emot din studieplats till rektor:
magnus.westerlund@hel.fi

Stadin Ammattiopisto Ta emot din plats enligt instruktionerna i brevet du får hem.

Yrkesläroanstalter & VALMA (handledande utbildning för yrkesutbildning)
Utöver att du tar emot din studieplats elektroniskt via länken du får i din e-post, får du också ett brev eller e-post fr.o.m. 17.6. I
brevet framgår hur du skall ta emot din studieplats. Bekräftelsen bör ske allra senast 1.7. Lämna in överföringsblanketten som
du fick i betygskuvertet, till din kommande skola. Överföringsblanketten hittar du också här: https://tinyurl.com/overfora

OM DU ÄR UTAN STUDIEPLATS
Utbildningsstyrelsen skickar 17.6 e-post till alla som blivit utan studieplats. Tappa inte modet om du inte får en studieplats! Du
kan bli antagen till en utbildning från reservplats under sommaren. Du kan också via den kontinuerliga ansökan söka till lediga
gymnasieplatser, yrkesutbildningar och VALMA. Till lediga platser på 10:e klass kan du söka via tilläggsansökan. Bekanta dig
också med folkhögskolelinjer för läropliktiga, som man söker till utanför den gemensamma elevansökan.

KONTINUERLIGA ANSÖKAN
Gymnasierna, yrkesskolorna och VALMA-utbildningen kan från och med 17.6 meddela om lediga platser i den kontinuerliga
ansökan. Ifall du tänker söka en studieplats i kontinuerliga ansökan lönar det sig att vara snabb – det kan vara frågan om få
platser som är lediga i den utbildning som intresserar dig. I den kontinuerliga ansökan gör du en ansökan för varje
ansökningsönskemål skilt. Ansökan görs på skolans hemsida eller i www.studieinfo.fi.

TILLÄGGSANSÖKAN TILL TIONDE KLASS
10:e klass i VNF:
18.6- till eventuella lediga platser. Ansökan görs direkt till skolan. Blanketten publiceras här https://vnf.fi/ansokan/

10:e klass i Kyrkslätts gymnasium:

Winellska skolan, Gesterbybågen 3, 02400  Kyrkslätt
tfn  (09) 878 6279 / rektor, (09) 276 5240/ biträdande rektor, 040 126 9352 / skolsekreterare,
fax (09) 296 2126, http://www.kyrkslatt.fi
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18.6 - ring eller e-post till rektor 040 1269877 / Mikael.eriksson@kirkkonummi.fi eller studiehandledare 040 1269378 /
Kjell.forsman@kirkkonummi.fi

10:e klass i Lagstads skola:
18.6-23.6.2021 via www.studieinfo.fi. Elever som sökt genom tilläggsansökan kallas till intervju första veckan i augusti, innan
beslut om antagning görs.

ANSÖKAN TILL FOLKHÖGSKOLEÅR FÖR LÄROPLIKTIGA

VNF (Västra Nylands fokhögskola i Karis): Ansökan pågår som bäst och slutar 3.8. Ansökningarna behandlas fortlöpande under
ansökningstiden och svar om studieplats får man inom en vecka. Ansökan görs med den här blanketten:
https://vnf.fi/ansokan/folkhogskolear/ Läropliktiga kan söka till linjerna: Create - konst & design eller Perform - dans och teater.

SVEPS UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE
Sveps ungdomsverkstad erbjuder unga (från Kyrkslätt, Esbo och Helsingfors) träning och handledning för att stöda alternativa,
flexibla och individuella utvecklingsmöjligheter. Sveps målgrupp är svensktalande arbetslösa ungdomar i åldern 16-28. Mera
information finns på www.sveps.fi.
Till Sveps verksamhet hör också den uppsökande ungdomsarbete, som riktar sig till ungdomar under 29 år som inte har
studieplats, arbetsplats eller som behöver hjälp med kontakter till den offentliga sektorn. För mera information kontakta
Johanna Baarman 050 555 9126 / johanna.baarman@sveps.fi på uppsökande ungdomsarbete.

UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE I SJUNDEÅ
De uppsökande ungdomsarbetarna Rasmus Sulonen rasmus.sulonen@siuntio.fi / 044 386 1065 och Ville Shoultz,
ville.schoultz@siuntio.fi / 044 386 12 41 handleder sjundeåungdomar som är utan studieplats eller meningsfull sysselsättning.

UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE I INGÅ

De uppsökande ungdomsarbetarna Linda Loimijoki linda.loimijoki@inga.fi / 050 4622492 handleder ingåungdomar som är utan

studieplats eller meningsfull sysselsättning.

UPPSÖKANDE UNGDOMSARBETE I VICHTIS

Airi Sundvall-Huhtinen  044 042 1148 airi.sundvall-huhtinen@vihti.fi

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅN erbjuder olika former av vägledning.
Nylands arbets- och näringsbyrå i Esbo
Öppet: vardagar kl. 9.00–16.00, Besöksadress: Officersgatan 3 B, 02600 Esbo
Telefonservice: 9.00–16.15,  0295 025 510
Utbildningsrådgivning tel. 0295 025 510 utbildningsradgivning@te-byran.fi
Karriär coaching http://toimistot.te-palvelut.fi/sv/uusimaa/urapolku

HANDLEDNING OCH INFORMATION
Navigatorn och Luckan i Kyrkslätt handleder i frågor du behöver hjälp med, t.ex. studier, jobb, bostad eller vad som helst annat
som är aktuellt för dig. Luckan finns i köpcentret Kirsikka och Navigatorn på Kyrkostallsvägen 1.

Skolans elevhandledare är anträffbara på skolan den 17-18 juni kl. 9-15 och svarar även på eventuella frågor per telefon och
e-post.

Med vänlig hälsning,
Elevhandledarna Beata och Moa

Beata Nilsson
tfn. 050-577 4766
beata.nilsson@edu.kirkkonummi.fi

Lillemor Sannholm
tfn. 050-414 0674
lillemor.sannholm@kirkkonummi.fi
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