
STUDIEPLAN Ålands lyceum läsåret 2022-2023

Släktnamn Förnamn (tilltalsnamnet understreckat)

Personbeteckning (fyll i ditt födelsedatum och signum) Hemkommun Mobil

Vårdnadshavare Mobil

Ringa in! Senaste vitsord:

Jag söker till lyceet som alternativ     1       2       3 svenska            engelska            matematik            historia           samhällskunskap            .

Jag tillhör församling   ELLER  Jag är skriven i civilregistret

Jag erhåller/har erhållit avgångsbetyg från  grundskola våren

Jag är inskriven i en utbildning efter grundskolan:

Kryssa för det eller de språk som du kommer att fullfölja i årskurs 9 enligt grundskolans läroplan:

    Finska som jag har läst från årskurs _____ Spanska som jag har läst från årskurs _____

    Franska som jag har läst från årskurs _____ Tyska som jag har läst från årskurs _____

Ämnesval

Obligatoriska studieavsnitt Valfria studieavsnitt Studie-

poäng

Svenska och litteratur 6 sp SV12 2 sp SV13 2 sp

Engelska 4 sp ENG9 2 sp ENG11 2 sp

Matematik - välj: kort 6 sp eller lång 7 sp

Biologi 2 sp 2

Geografi 2 sp 2

Fysik 2 sp FY3 2 sp FY4 2 sp

Kemi 2 sp KE3 2 sp

Filosofi 2 sp 2

Psykologi 2 sp PSY2 2 sp

Historia 4 sp HI7 2 sp

Samhällskunskap 2 sp 2

Välj antingen: religion 2 sp eller livsåsk. 2 sp LIV3 2 sp

Hälsokunskap 2 sp 2

Idrott 4 sp 4

Hälsa och idrott OBS! HIDR1 är rek. förkunskap till HIDR2. HIDR1 2 sp HIDR2 2 sp

Bildkonst     BIK5 2 sp BIK6 2 sp BIK8 2 sp

Musik MUS1 2 sp MUS3 2 sp MUS6 2 sp

Teater och drama TEA1 2 sp TEA4 2 sp

Informationsteknik OBS! IT1 är rek. förkunskap till IT2. IT1 2 sp IT2 2 sp

Studera starkt 2 sp 2

Summa:

Språkval

Studie-

poäng

Finska - välj: A-språk 6 sp B1-språk 6 sp B3-språk 8 sp

Franska B - välj: nybörjar 6 sp eller fortsättning 6 sp

Ryska B - valfritt! nybörjar RY1   2 sp RY2   2 sp (Välj antingen enbart RY1 eller RY1+RY2)

Spanska B - välj: nybörjar 6 sp eller fortsättning 6 sp

Tyska B - välj: nybörjar 6 sp eller fortsättning 8 sp

Räkna ihop studiepoängen för obligatoriska och valfria studieasvnitt, inklusive ditt språkval här: Totalt:

Jag kommer att anhålla om specialidrott. Uppge vilken idrott:

Elever i årskurs 9 lämnar in studieplanen till sin elevhandledare senast tisdag 15 mars 2022.

Övriga sökande: Studieplanen ska vara lyceets studiehandledare tillhanda senast 15 mars 2022.

Datum Studerandes underskrift Vårdnadshavarens underskrift

Ringa in vilken nivå du önskar läsa i matematik. Ringa in religion eller livsåskådning (förklaring ges i Studieplaneringshäftet). Utöver engelska 

läser alla studerande minst ett obligatoriskt främmande språk: välj mellan finska, franska, spanska och tyska. Räkna ihop studiepoäng för 

varje ämne (= varje rad). Fyll på med valfria studieavsnitt så att du kommer upp i ca 60 sp.

Utöver engelska läser alla ett obligatoriskt främmande språk: Ringa in ditt val av nivå (och studiepoäng) för åtminstone ett 

språkalternativ markerat med fet stil!  

Fotografi


