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humant / innovativt / kreativt



SIBBO GYMNASIUM erbjuder dig en högklassig och mångsidig 
undervisning. Hos oss kan du utöver det normala kursutbudet fördjupa 
dig i ett flertal specialkurser i naturvetenskapliga eller humanistiska 
ämnen. Dessutom erbjuder vi också fördjupade specialkurser i 
färdighetsämnen som t.ex. konst, musik och gymnastik. 
Finska notisbyrån sammanställer varje år en gymnasieranking 
som baseras på en jämförelse av medeltalet från grundskolans 
avgångsbetyg med resultatet i studentskrivningarna. I tabellen ser 
du Sibbo gymnasiums placering i rankingen över alla Finlands 362 
gymnasier under de senaste åren.

Kvalitet (sedan år 1975)

SIBBO GYMNASIUMS 
PLACERING AV 362 
GYMNASIER ENLIGT 
FNB:S   RANKING:
 År 2017: plats nummer 4
 År 2016: plats nummer 28
 År 2015: plats nummer 73
 År 2012–2014: plats nummer 16



FLEXIBILITET ÄR VÅR STYRKA. 
DETTA SYNS BLAND ANNAT PÅ FÖLJANDE SÄTT:
• Vi hjälper dig med planerandet av dina kursval så att de passar just dig.
• Vi har mångsidiga undervisningsmetoder som bland annat inkluderar videopedagogik, 

flippat klassrum och samarbete mellan olika läroämnen.
• Vi strävar efter att bedöma eleverna så mångsidigt som möjligt.
• Vi erbjuder specialarrangemang vid behov.
• Vi hjälper dig med att kombinera idrott på hög nivå med framgångsrika skolstudier.
• Vi har projektveckor i stället för traditionella provveckor. Detta möjliggör studiebesök, 

debatter, föreläsningar samt fördjupning i olika teman.

Studier hos oss 



”HEJ, JAG HETER ANTON 
och jag studerar nu andra året vid Sibbo gymnasium. Mina 
mål är inte bara höga gällande studierna, utan också i 
friidrott, som jag hållit på med i nästan 10 år. Min huvudgren 
är stavhopp, men jag tävlar också i olika löpgrenar. Nu siktar 
jag på en plats i ungdomslandslaget till nästa sommar. Med 
målmedvetet arbete hoppas jag att detta lyckas.
Egentligen ligger jag ett år efter mina klasskamrater i 
studierna. Detta eftersom jag tillbringade förra skolåret i 
USA. Jag var utbytesstuderande i västra New York i staden 
North Tonawanda. Året i USA var väldigt bra på många sätt. 
Jag lärde mig många nya saker och fick nya vänner både från 
USA och från andra delar av världen. 
Jag har stor motivation för skolan också. Det är lite krång-
ligt att kombinera idrott och studier, men det lyckas nog 
bara jag utnyttjar tiden på ett bra och effektivt sätt. Det 
hjälper förstås att jag är intresserad av att lära mig nya 
saker, och att jag alltid försöker mitt bästa. Trots att jag 
för tillfället inte har ett visst yrke i sikte, tror jag på att 
mångsidiga gymnasiestudier kan ge mig bra möjligheter för 
framtiden så att jag så småningom hittar en studieplats 
som passar mig. 
Sibbo gymnasium har varit mycket flexibelt och hjälpt mig 
att kombinera mina studier och idrotten. Detta har gjort 
att jag alltid kunnat delta i träningsläger, och att jag ändå 
kunnat hänga med i studietakten. Jag uppskattar att lärar-
na vid Sibbo gymnasium litar på sina elever och att de låter 
dem ta eget ansvar för sina studier.
    Att kombinera studier och idrott kan då och då vara 
svårt, men båda ger också mycket. I allmänhet skulle jag 
säga att ansvar, målmedvetenhet och hårt arbete lönar sig.”

Anton Kunnas
andraårsstuderande vid Sibbo gymnasium 



”JAG VALDE ATT KOMMA TILL SIBBO 
GYMNASIUM FRÄMST DÄRFÖR ATT 
mina kompisar kom hit och därför att det är det närmaste 
gymnasiet. Efter högstadiet ville en del av mig bort från 
Nickby för att träffa nya människor, men det visade sig att 
även om vi hade gått tre år i högstadiet tillsammans lärde 
jag känna mina klasskompisar ordentligt först i gymnasiet. 
Detta är en av fördelarna med en liten skola. 
    I och med att Sibbo gymnasium som sagt är en ganska 
liten skola lär man känna inte bara sina klasskompisar utan 
också lärarna bra. Tröskeln är mycket låg att söka upp en 
lärare och fråga om det är något man inte förstår eller har 
missat. Kursutbudet är relativt stort och man kan också 
välja ett antal tillämpade kurser. I och med att grupperna är 
någorlunda små i de fördjupade kurserna får man mera ut av 
undervisningen än om de vore stora.
    Med facit i hand kan jag konstatera att Sibbo gymnasium 
var ett bra val eftersom det ligger nära och tiden som 
går åt till att ta sig till och från skolan inte är lång. 
Detta har en större betydelse än man kunde tro eftersom 
gymnasiestudier är ganska tidskrävande, så tack vare korta 
skolresor hinner man med annat också utöver studierna.
     Jag har både läst och tänkt skriva många ämnen i 
studentexamen och jag känner att jag har haft bra möjlighet 
till goda resultat eftersom jag har fått studera på min 
egen nivå. Lärarna kan sin sak och undervisningen är mycket 
allmänbildande samt ger en bra grund för fortsatta studier.”

Susanna Holmström
tredjeårsstuderande vid Sibbo gymnasium



OCH HÖGKLASSIG UNDERVISNING
Sibbo gymnasium är ett trivsamt allmänbildande gymnasium med en behörig lärarkår, 
där alla bryr sig om varandra.  Eftersom vi är ett lagom stort gymnasium innebär detta 
att du i vårt gymnasium inte bara blir en studerande i mängden, utan att du i stället 
blir sedd för den du är. Detta gör det också lättare att skapa en individuell studieplan 
som passar just dig. 
Hos oss får du en bra start på dina gymnasiestudier och du känner dig genast hemma 
i gymnasiemiljön.  Hos oss får du uppleva och delta i mycket utöver vanlig traditionell 
undervisning, till exempel genom projekt, temadagar, studieresor samt tutor- och 
elevkårsverksamhet.

Trivsam studiemiljö 



GER NYA MÖJLIGHETER
Vi i Sibbo gymnasium har varit med i digitaliseringsprocessen från början. Digitala prov har varit 
vardag för våra studerande redan i flera år och användande av digitala verktyg, läroplattformer 
(Google Classroom) används av alla grupper. 

Skolan har studerande som it-agenter. Dessa hjälper såväl lärare som studerande med 
datorer, datorprogram och förberedelser inför digitala prov. It-agenterna utbildas till sin uppgift 
under läsår 1 och får ett diplom och en kurs för sitt värdefulla arbete. 

Alla studerande som nu inleder sina gymnasiestudier, kommer att avlägga sin studentexamen 
i elektronisk form. Detta gör att datorn är det huvudsakliga arbetsredskapet för våra 
studerande. Sibbo kommun subventionerar kraftigt införskaffandet av en dator då en 
studerande köper datorn via kommunen. 

Vi erbjuder även virtuella kurser via det finlandssvenska nätverket GNET, så att våra 
studerande kan utöka sina valmöjligheter. 

Digitaliseringen



”MITT NAMN ÄR ALEXANDER WESTERLUND 
och jag studerar vid Sibbo gymnasium för andra året. Digitali-
serad utbildning har aldrig varit mer aktuell än den är just idag 
och jag skall berätta hur det är att studera i en digital miljö.
Under det första året i gymnasiet var det nytt och lite 
förvirrande att använda sig av datorer i alla kurser och alla 
ämnen. Detta eftersom vi inte tidigare använt oss av datorer 
särskilt mycket. Vissa kurser i gymnasiet saknar helt och hållet 
kursbok och allting görs på nätet. Då den första projektveckan 
närmade sig, innebar det flera nya saker att lära sig på datorn. 
Den digitala studentexamen använder sig av det digitala 
kursprovssystemet Abitti, i vilken det ingår ett stort antal 
program som man som elev bör behärska. 

I Sibbo gymnasium så kan andra- och tredjeårsstuderande 
ansöka om att bli så kallade datoragenter. Eftersom jag 
länge har varit intresserad av datorer bestämde jag i slutet 
av det första studieåret att jag ville bli datoragent. Till 
mina uppgifter som datoragent hör bland annat att lära 
de nya förstaårsstuderandena grundläggande färdigheter i 
datoranvändning. 

Mycket av det jag gör betyder att lärarna inte måste 
använda lektionstid på det. Till datoragenternas uppgifter hör 
också att koppla upp det digitala kursprovssystemet inför varje 
projektvecka och att vara allmänt till hands när det gäller alla 
frågor studerande (och lärare) kan ha gällande datorer och 
datoranvändning. 

Att studera digitalt och att vara datoragent går hand 
i hand, eftersom jag själv drar nytta av att fördjupa mig i 
programmen samtidigt som jag hjälper andra.”

Alexander Westerlund
andraårsstuderande vid Sibbo gymnasium
 



SIBBO GYMNASIUM ERBJUDER BLAND ANNAT 
FÖLJANDE TILLÄMPADE KURSER:

Specialkurser

• Stödkurs i modersmålet. Kurs för studerande som 
vill stärka sina skriftliga färdigheter i svenska. 

• Fördjupad kurs i fältekologi – Vi fördjupar oss i 
miljöekologi och övernattar i skogen. 

• Repetitionskurs i finska - Kursen är avsedd för 
elever som har svaga kunskaper i finska och 
ges som ett stöd för att eleven ska klara av de 
obligatoriska kurserna i finska.

• English conversation course. I kursen utövas 
muntliga färdigheter i engelska. 

• Fondskola – I samarbete med Sparbanken Aktia 
erbjuder Sibbo gymnasium en specialkurs i 
fondplacering. 

• Ung företagsamhet – ekonomi i teori och 
praktik. Sibbo gymnasium erbjuder två kurser 
där man i den ena fokuserar på den personliga 
ekonomin medan man i den andra startar ett eget 
företag. 

• Robotkurs – Studerande använder sig av Lego 
Mindstorms robotar för att lära sig grundläggande 
programmering och robotteknik.

• Förintelsen – ett historiskt undantag?  Kursen 
ger en fördjupad analys av människorätts frågor, 
rasfrågor och antisemitism i den europeiska 
historien och avslutas vanligtvis med en 
studieresa till utvalda koncentrations/förintelse- 
läger på kontinenten.

• Fysik och vetenskap (CERN) – Studerande 
fördjupar sina kunskaper i partikelfysik och gör en 
vetenskapsresa till CERN i Genéve.

 Fältkurs 2016.  Ett historiskt undantag?



SPECIALSATSNINGAR/SAMARBETEN
• Samarbete via gymnasienätverket GNet. GNet är 

det största finlandssvenska gymnasiesamarbetet 
i vilket elva gymnasier erbjuder 2400 studerande 
en kursbricka med ett 30-tal distanskurser och 
virtuella kurser samt gemensamma projekt.

• Samarbete med ett lokalt gym.  Studerande vid 
Sibbo gymnasium kan få kurser då de motionerar 
regelbundet på det lokala gymmet Sipoon syke.  

• Om hästen ”kort” i teori och praktik. Kurs i 
samarbete med Savijärvi gård i Sibbo som ger 
grundinformation om hästens skötsel och anatomi. 

• Östra Nylands idrottsakademi. Vi erbjuder 
idrottare på toppnivå en möjlighet att delta i 
idrottsakademins verksamhet.

• Ishockeylinje i samarbete med Sipoon lukio. 
• SiBoLoKo elevkårssamarbete. Ett samarbete som 

sker mellan elevkårerna i de lokala östnyländska 
gymnasierna (Sibbo, Borgå, Lovisa och Kotka).



”JAG KOMMER IHÅG TYSTNADEN. Lugnet. 
Åkrarna som ett gult hav runt den vita gymnasiebygg-
naden och kyrkorna runtom. Så många kyrkor. Typiskt 
för en liten ort. För mig betydde de inget. De fick mig 
bara att undra varför alla behövde så mycket räddning. 
För mig var utbildning framtiden, nyckeln ut ur lands-
ortshålan och dess religiösa inramning, och vägen dit 
verkade gå genom gungande åkrar, vajande säd, hela 
tiden i svallning och de stela träden utanför festsalens 
stora fönster, en vacker kuliss och en ljudlös inramning. 
Skolhuset en knuten näve med bokstäver skrivna över 
handflatan, svettiga, suddiga, låren skavande mot sto-
lens hårda sits i festsalen som öppnade sig mot fälten 
som vette mot framtiden mot bussar som gick mot 
Helsingfors och jag i dem en dag när studentexamen var 
avklarad och jag hade fått laudatur i modersmål. Min 
modersmålslärare, min väglederska genom ett kaos av 
böcker och en alltid villig läsare av mina ängsliga noveller, 
till och med på sin fritid. En biljett till en himmel som 
inte kom via kyrkor eller åkrar eller ingifte i gamla bon-
desläkter, med mjölkmiljonärer eller läskedrycksmoguler, 
utan genom litteraturen och det egna skrivandet som 
hon uppmuntrade. En modersmålets ängel där mitt ute 
i kyrkornas åkrar.”

Johanna Holmström, författare

HÄR ÄR NÅGRA CITAT FRÅN AV TIDIGARE STUDERANDE VID SIBBO GYMNASIUM

”VARFÖR JAG TYCKER att du skall välja Sibbo 
gymnasium? För om du vill studera finns det inget bätt-
re ställe än Sibbo gymnasium i Nickby. Nickby har nämli-
gen ingenting att erbjuda som skulle störa dina studier 
som biografer med matiné föreställningar, rock barer 
eller caféer där kändisar sitter och fördriver tiden. Inget 
sånt skräp. Istället erbjuder Nickby ett bra gymnasium 
med motiverade lärare, ett bra bibliotek och möjligheter 
att vara social och kreativ. Så vill du studera, välj Sibbo 
gymnasium.” 

André Wickström, komiker

Livet efter gymnasietiden

”DIN UTBILDNING AVGÖR inte var du hamnar 
i livet, men ger dig verktygen att komma dit. Sibbo 
gymnasium erbjuder mer än vad som står i skolböckerna 
- det är en skola som ser individen och ger mer utrymme 
att utvecklas och utmana sig själv. Förutom en examen 
har jag kunnat ta med mig trygghet, kunskap och stöd 
att våga drömma och nå mina mål.” 

Anna Abrahamsson, Policy Officer på europeiska  
ALDE-partiet i Bryssel



”JAG VALDE SIBBO GYMNASIUM eftersom jag 
inte vid den tiden ännu var redo att åka någon annan-
stans. Jag ville dessutom skaffa mig en grundlig allmän-
bildning där och ge mig mera tid för att bestämma vad 
jag vill göra i framtiden. Det var ett naturligt val att 
välja Sibbo gymnasium eftersom många kompisar också 
sökte studieplats där. Dessutom påverkades valet ock-
så av att jag kände en stor del av lärarna från högsta-
dietiden och kunde säkerställa mig om att utbildningen 
var av hög kvalitet.
För tillfället är jag bosatt i Karleby och driver ett gym 
här. Jag brinner för hälsa och motion och är också 
stolt grundare av och delägare i Sibbobornas eget 
motionscenter, Sipoon Syke. Vargsvansen finns kvar, och 
jag hoppas kunna flytta tillbaka till Sibbo i något skede 
av livet.”

Anton Isaksson, ekon. mag., EHFA Personal Trainer  
och entreprenör

VÅRA TIDIGARE 
STUDERANDE FINNS 

NUMERA INOM MÅNGA 
OLIKA BRANCHER:

- Komiker 
- Läkare
- Arkitekter 
- Skådespelare
- Lärare 
- Musiker

- Journalister 
- Psykologer
- Politiker 
- Författare
- Experter på 

universitetsnivå
- Företagare
- Yrkesmilitäre
- Internationella 

uppdrag (bl. a. inom 
FN och EU)
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SIBBO GYMNASIUM
Stora byvägen 6, 04130 Sibbo

09 2353 7110 rektorn / 09 2353 7111 kansliet
sibbogymnasium@sipoo.fi

www.facebook.com/sibbogymnasium
www.instagram.com/sibbogymnasium

Du söker in till oss via den gemensamma antagningen. 


