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En inkluderande 
gemenskap

Kunskap
Vi vidareutvecklar aktivt vår under-
visning och ger dig möjlighet att 
hitta olika sätt för lärande genom 
att variera våra arbetssätt. Vårt 
mångsidiga studieutbud gör att du 
kan fördjupa dig i vilka ämnen du 
vill. Skolans utrymmen är öppna för 
studerande och vår läsesal möjliggör 
arbetsro också under håltimmar. Vår 
verksamhet breddar ditt kunnande 
och tränar dina färdigheter och  
kompetenser för framtiden. Du lär 
dig för livet!

Lärmiljöer    
Vi arrangerar många studiebesök 
och bjuder in gäster som bidrar till 
att skola och samhälle möts och 
att skolans studiemiljö breddas. Vi 
har aktiv kontakt med andra skolor, 

arbetslivet och organisationer i och 
utanför Finland. En del samarbets-
projekt är kopplade till något av de 
studieavsnitt du kan studera hos oss 
och andra är mer allmänna eller har 
fokus på något aktuellt tema. Mång-
sidigheten ger dig en god grund att 
stå på.
 
Handledning 
Vår handledningsverksamhet utgår 
från det du brinner för och hjälper 
dig att hitta din egen väg genom 
gymnasiet och vidare i studierna. Du 
får stöd och respons av våra studie-
handledare, ämneslärare, mentorer, 
speciallärare samt rektor och biträ-
dande rektor i alla steg i studierna. Vi 
handleder dig i dina individuella val.

Gemenskap    
Vår skola är en mötesplats för 
ungdomar från många  grundskolor. 
Skolans storlek är grunden för att 
stämningen är inspirerande och 
inkluderande. Gemenskapen i skolan 
stöder välmåendet och vi satsar på 
årskursaktiviteter och evenemang 
där hela skolan samlas. Hos oss 
hittar du nya kompisar!

Delaktighet   
Vi utvecklar skolan tillsammans med 
våra studerande. Du har möjlighet 
att engagera dig i studerandekåren 

och olika team som jobbar med allt 
från jämlikhet och hållbarhet till 
skolans sociala medier. Vi uppskattar 
dina idéer och initiativ!

Välmående
För oss är det viktigt att alla i  
skolan mår bra och hittar balans i 
vardagen och studierna. Vi jobbar 
aktivt för psykologisk trygghet för 
både personalen och studerande. 
Psykisk, fysisk och social trygghet 
är  grunden för välmående. Vi ger 
utrymme för avslappning och åter-
hämtning i skolvardagen. 

Vi är  
en skola 
för alla

En liten 
skola med stort 

hjärta
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Vi är:
300 studerande
30 lärare

Våra studerande bor i:
50 % Esbo 
35 % Grankulla 
10 % Kyrkslätt
5 % Helsingfors, Ingå, Sjundeå, Lojo

Gymnasiet Grankulla samskola
Västra skolstigen 1–3, 02700 Grankulla
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