
Sibbo gymnasium
Skolåret 2021-2022

Bästa festpublik:
då Sibbo gymnasium idag, den 4.6 avslutar sitt skolår, skall vi på traditionellt vis se 
tillbaka på året som gått. 
Vi gör vår tillbakablick på traditionellt vis med hjälp av bilder som ni kan se på 
väggen här ovanför mig



Skolstart

Vi inledde skolåret den 10 augusti med en 
gemensam samling i skolans festsal. Man kunde 
riktigt se glädjen i våra studerandes ögon av att 
skolan äntligen skulle börja!



Skolfotograferingen den 12.8

Den alltid lika motsedda fotograferingen hölls redan den första 
skolveckan. På bilden ser ni årets abin



Ettornas välkomstdag på Nilsas
Den 16 augusti ordnades en 
välkomstdag för våra nya ettor 
i strålande väder. Som vanligt 
så stod skolans tutorer för 
arrangemangen och 
programmet. 





Föräldramöte 24.8 på distans

Den 24 augusti var det dags för föräldramöte. Tyvärr ordnades mötet på distans på 

grund av pandemin. I inledning av mötet hade vi en tankeväckande föreläsning som 

hölls av erfarenhetsexperten Kim Strandertsköld-Nordenstam från föreningen Kran. 

Kim berättade om sina personliga erfarenheter med droganvändning



Drogförebyggande föreläsning för studerande 26.8

En 26 augusti höll Kim motsvarande föreläsning för 

våra studerande. På basis av de frågor som uppstod 

kan man se att föreläsningen väckte många tankar



En regnig septemberdag...

Våra studerande kan ofta 

vara väldigt kreativa när man 

minst anar det. Pingis med 
stekpannor över ett burknät, 

konstigt att det inte är en 

olympisk gren...



9 september

Språkambassadören Thomas Thijssen besökte vår skola och berättade 
med egna erfarenheter som grund varför det är viktigt att lära sig finska 

och andra språk



Höstens studentskrivningar

Till höstens program hör studentskrivningar. Mellan den 13 och 27 
september och satt våra abiturienter och skrev sina studentprov i Nickby 
Hjärtas gymnastiksal. 



Projektvecka 1 22.9-30.9
22 september var det dags för skolårets första projektvecka. En projektdag 
innehåller ofta mera saker än bara ett prov. Till höger ser man exempel från en 
laboration i en kemikurs



8 oktober - The Loving Memory of Hans Rosling

Den 8 oktober hade vi besök av teater virus och Oskar Pöysti
som framförde pjäsen The loving memory of Hans Rosling
som hedrar den svenske folkbildaren Hans Roslings liv



Höstlov

Höstlovet som inföll 20-24 oktober utgjorde ett välkommet avbrott i 
vardagen.



Temavecka

I slutet av oktober ordnade studerandekåren temadagar där 

man klär sig enligt olika teman under en vecka. Från vänster till 

höger, pyjamastema, klä dig som en lärare tema och black 

friday



Filmkväll i Sibbo gymnasium 27.10

Mysig filmkväll i Sibbo gymnasium, 

med mängder med snacks



12.11 - Mikael Segerstråle på besök från Helsingfors universitet

I November hade vi besök av Mikael Segerstråle från helsingfors

universitet som föreläste om kroppens fysiologi. Bland annat visade 

han hur pulsen påverkas av att hålla huvudet under vatten.



Projektvecka 2  

18-26 november var det dags för projektvecka två 
där bland annat avancerad mätning och 

matlagning fanns på menyn



Självständighetsbal 3.12

Den 3.12 var det dags för Sibbo 

gymnasiums traditionella och alltid 

efterlängtade självständighetsbal som 

hålls vartannat år. Denna gång märkte 

man tydligt hur många saknat 

gemensamma tillställningar!





Vår egen Mickey W....



Kröning av Sibbo gymnasiums lucia

Den 13.12 var det dags att kröna Sibbo 

gymnasiums Lucia. Som vanligt bidrog detta 

med att julstämningen infann sig! Ett stort tack 

också till Johan Lindberg som krönte lucia och 

höll ett fint och memorabelt tal.



Julfest 21.12

Höstterminen avslutades med en delvis icke-
traditionell men ändå väldigt stämningsfull julfest. 
Till programmet hörde bland annat brädspel och 
jultårtor





Det traditionella elementet av julfesten stod Putte 

Frisk för med musikanter samt våra egna hustomtar. 

De gav oss ett mycket stämningsfullt och fint 

program



Bänkskuddardagen 10.2 
Den 10 februari var det dags för Penkkis. Som tur 
var fick våra abin ha en traditionell penkkis med 
lekar, tävlingar och glada miner (tills vi skulle städa)





Fastlagstisdag 1.3 – pulkaåkning

Vi firade fastlagsdagen med pulkaåkning i snöigt 

landskap. Som vi kan se var en del mycket ivriga 



Vårens studentskrivningar

Våren studentskrivningar hölls i Nickby Hjärtas gymnastiksal mellan 15 
och 30 mars. Trots att det återigen var en hel del avvikande arrangemang 
så förlöpte vårens skrivningar väldigt bra.



Projektvecka 4 30.3-7.4 

Under projektvecka 4 var bland annat Re 3 

gruppen  på studiebesök till Hare Krishna i 

Malm och Diamantvägens buddhism i 
Helsingfors.



Fältkursen 2022 14-15.5

Fältkursen i Paipis djupa skogar är alltid en lika 

uppskattad naturupplevelse.



Stafettkarnevalen 21.5

Efter två års väntan var det äntligen 

dags för stafettkarnevalen. Från 

Sibbo gymnasium hade vi 9 tappra 

löpare på plats! Bra kämpat!



De gamlas dans 25.5

Så äntligen kunde vi sent omsider ordna Gamlas dans för 
våra årskurs 2 studerande. I år firades de gamlas dans med 
två föreställningar i Östanåparkens festsal, en på dagen för 
gymnasiets elever och lärarna och en på kvällen för 
vårdnadshavare. Alltid lika fint att se månader av träning 
bära frukt!







Projektvecka 5 23.5-2.6

Sista projektveckan för året. Till höger 

ser ni våra studerande i franska som 

dukat upp till fest och till vänster, 

fysikprovets våndor.



Fredagen den 3.6

Dagen efter de Gamlas dans ordnade elevkåren den sista skoldagen. På programmet stod 

bingo, grillning, olika spel samt trevligt umgänge i strålande väder.





Tack till vår elevkår och våra tutorer

Här på slutet vill jag rikta ett stort tack till vår elevkår och våra tutorer 
som är starkt bidragande till att hålla stämningen på hög nivå i 
gymnasiet



Sist men inte minst, ett stort tack till skolans personal!

Utan er skulle skolan har behövts renoveras för länge sedan!



Skolavslutning/studentdimission 4.6

Så till slut har vi kommit till dagens 
skolavslutning/dimission. Jag vill rikta ett 
stort tack till våra lärare samt övrig personal 
och till våra elever. Ni skall all ha ett stort 
tack!


