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KONTAKTUPPGIFTER 
Borgå folkakademi                                                    Kansliet öppet 
Gatuadress: Runebergsgatan 16–18                          kl. 09:00-15:00, mottagning 12:00-12:30, stängt 11:15-12:00. 
Postadress: PB 157, 06101 Borgå 
Tfn (växel): 019-5769 500 
info@akan.fi        www.akan.fi 
 
Kansliet 
Catharina “Cati” von Schoultz, rektor, catharina.vonschoultz@akan.fi - 040 0811588 
Beatrice Wahlström, ekonomichef, beatrice.wahlstrom@akan.fi - 044 7350450 
Nina Wackström, kursplanerare, Öppna uni, nina.wackström@akan.fi - 040 5687027 
Niklas Häggström, kanslist och ekonomiassistent, info@akan.fi - 019 5769500 
Peik Holländer, kursplanerare (Axxell), peik.hollander@akan.fi - 040 0622461 
 
Linjeledarna 
Jonas Häggblom, linjeledare 10+, jonas.haggblom@akan.fi - 040 5013093 
Katinka von Kraemer, linjeledare GUV och spanska, katinka.vonkraemer@akan.fi -050 5388829 
Christina “Chrusse” von Pfaler, linjeledare Hundkonsult, christina.vonpfaler@akan.fi - 044 7350456 
Inga-Lill “Inkku” Sundqvist, linjeledare SFI, ingalill.sundqvist@akan.fi - 044 7350457 eller 050 5709933 
 
Lärare 
Kim Gustafsson, lärare, kim.gustafsson@akan.fi - 041 4801805 
Carina Nyholm, lärare för Djurvård, carina.nyholm@akan.fi - 040 8395495 
 
Kök, städning och vaktmästare 
Maj-Gret “Maja” Saarinen, kökschef, koket@akan.fi eller maj-gret.saarinen@akan.fi - 044 7350452 eller 044 7350451 
Agneta Wahlström, husmor, agneta.wahlstrom@akan.fi 
Gunilla Sandström, städare, gunilla.sandstrom@akan.fi - 040 5717036 
Peter Ek, gårdskarl / vaktmästare, peter.ek@akan.fi - 040 8495306 
Miika Järvinen, IT-stöd och städare - 040 1312221 
Renja Örn, städhjälp 
Patrik Korhonen, kökshjälp 
 
Elevvårdsgruppen 
Skolan har en elevvårdsgrupp bestående av Kim, Carina, Jonas och Katinka. Gruppens medlemmar kan  
kontaktas då problemsituationer uppstår eller om det finns ärenden man vill diskutera. Gruppen har tystnadsplikt. 
  
Chrusse fungerar som internatansvarig vid Tegelhuset. Cati fungerar som internatansvarig vid Å-huset.  
 
Lärarrepresentant i elevkåren 
Kim Gustafsson och Inga-Lill Sundqvist 
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LÄSÅRET 
Läsåret omfattar 25h/vecka för vuxenstuderande och 30 h/vecka för 10+ studerande, under 36 veckor från  
19.8.2019 – 26.5.2020. GUV - Grundläggande Utbildning för Vuxna följer skild läsårsplan. 
 
Höstterminen  19.8 - 20.12.2019 
Vårterminen  13.1 - 26.5.2020 
 
Perioder 
Läsåret är indelat i fyra olika perioder. Då perioden byter kan vissa ämnen falla bort och nya komma till. 
 
Period 1    19.8 - 18.10  2019 
Period 2    21.10 - 20.12  2019 
Period 3    13.1 - 20.3  2020 
Period 4    23.3 - 26.5  2020 
 
Lektionstider 
Lektion 1    09:00 - 09:45 
Lektion 2    09:50 - 10:35 
Lektion 3    10:45 - 11:30 
Lunch 
Lektion 4    12:30 - 13:15 
Lektion 5    13:15 - 14:00 
Kaffe 
Lektion 6    14:30 - 15:15 
Lektion 7    15:15 - 16:00 
 
OBS! Inför helgdagar slutar skolan    
 alltid kl. 14.00. 
 
Måltider 
Morgonmål  08:15 - 08:45 
Lunch    11:45 - 12:15 
Kaffe    14:00 - 14:20 
Middag    16:15 - 16:45 
 
Övriga skoldagar Praktikperiod 
Lör. 21.3.2020 -  Elevförbundsdagen Praktik   -   14 - 24.4.2020  (vecka 16-17) 
 
Skollov Lediga dagar 
Jullov  -  Mån. 23.12.2019  -  Fre. 10.1.2020 Självständighetsdagen  -  Fre. 6.12.2019 
Sportlov  -  Mån. 17.2  -  Fre. 21.2.2020 Första maj  -  Fre. 1.5.2020 
Påsklov  -  Fre. 10.4   -  Mån. 13.4.2020 Kristi himmelsfärdsdag - Tors. 21.5.2020 

Ledig dag - Fre. 22.5.2020 
 
Övrigt 
Skolfotografering måndag 9.9 kl. 10:00.  
Utrymningsövning tisdag 24.9 kl. 10:30.   
Avslutning tisdag 26.5.2020 kl. 10:00.   
Utflyttning från Tegelhuset tisdag 26.5 kl. 15:00. 
 
Elevkalender www.akan.fi/kalender Lösenord: mycketenkelt 
 
 

http://www.akan.fi/kalender


 
 

TRIVSEL 
1. Följ internatets och skolans regler och visa hänsyn. 
2. Respektera skoltiderna, kom i tid! 
3. Rökning är bara tillåten vid skolans rökruta. 
4. Vi sorterar avfallet; glas, metall, papper, kartong och bioavfall. 
5. Du har tillgång till gratis WiFi-uppkoppling. 
    Eftersom skolan inte debiterar för servicen kan vi inte    
    ansvara för att uppkopplingen alltid fungerar.  
 
 

 
STUDIESTÖD OCH INTYG 
För finländska studeranden finns det information om studiestöd och bostadstillägg på www.kela.fi/web/sv 
För svenska studeranden finns det på www.csn.se och för norska studeranden finns det på www.lanekassen.no 
På skolans kansli får du de intyg du behöver för buss- och tågkort. 
 
 
 

HÄLSOVÅRDARE, KURATORN OCH SJUKDOM 
Om du blir sjuk, meddela omedelbart din lärare eller kansliet. 
Ingela Metsä, skolhälsovårdare, har mottagning vid Borgå gymnasium, Gymnasiegatan 10  
eller Lyceiparkens skola, Biskopsgatan 3-7 enligt överenskommelse. Tfn 040 5943484 - ingela.metsa@porvoo.fi 
Gina von Schoultz, kurator för 10+, har mottagning vid Lundagatan 8 (aug-dec.), Yrkesvägen i Estbacka (jan-maj). 
Tfn 040 4895757 - gina.scholtzvon@porvoo.fi  

 
AKUTA SJUKDOMSFALL 
Näse hälsovårdscentral 
Vid sjukdomsfall kan man under dagtid (måndag - torsdag kl. 08-17 och fredagar samt helgdagar kl. 08-16)  
kontakta Näse hälsovårdscentral , Askolins väg 1, tfn 019 520 4351. 
 

Jourhjälpen 

Ring Jourhjälpen innan du besöker Borgå sjukhus jourmottagning tfn 116 117 (0 €).  
Jourhjälpen ger rådgivning och bedömer din situation via telefon.  
Tjänsten fokuserar på jourärenden och fungerar 24 timmar om dygnet. 
 
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå                 3 våningen (ingångsvåningen) 
PB 500, 06151 Borgå                                Jouren har separat ingång. 
 
 

Jouren vid Borgå sjukhus 

Tfn 019 548 2551   Tidsbeställning behövs inte, men ring helst innan du åker dit. 
Jouren vid Borgå sjukhus är tillgänglig måndag-torsdag 18:00-08:00 och fredag samt veckoslut  
och helgdagar 17:00–08:00.  

 
Nödnummer 112                                                                Taxi tfn 0100 3344 
 
 
                                           Vi önskar dig ett trevligt år hos oss! 
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Säkerhet och trivsel 
 
 
 
1. Borgå folkakademi är en diskrimineringsfri zon – vi accepterar inte mobbning eller             
diskriminering. Kontakta din linjeledare eller elevvårdsgruppen om du blir utsatt för eller lägger             
märke till något sådant.  
 
2.  Droger eller alkohol är inte tillåtna på skolans område. 
 
3.  Rökning är endast tillåten i rökrutan. Rök inte heller på gatorna i skolans omedelbara närhet. 
 
4. Om du är sjuk eller måste vara borta av annan orsak meddela omedelbart din lärare eller                 
kansliet. Frånvaro utan giltig orsak accepteras inte. 

 
5.   Visa hänsyn till dina medstuderanden och kom i tid till lektionen. 
 
6.  Skolan ansvarar inte för de studerandes egendom. 
 
7. Om du förorsakar skada på skolans eller de övriga studerandenas egendom måste du ersätta               
skadan. 
 
8.  I varje klassrum sorterar vi papper. Skräpa inte ner i allmänna utrymmen eller på gården.  
Vi vill alla jobba i en snygg och trivsam miljö. 
 
9.   Stör inte våra grannar. Vi vill behålla våra goda relationer till dem. 
 
10.  Bilparkering är inte tillåten på skolans gård. 
 
11. Kom ihåg att städa upp efter dig, när du använder gemensamma utrymmen i skolan som t.ex.                 
Clubben och bastun. 
 
12.  En studerande som inte följer skolans regler kan relegeras för en period eller helt och hållet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Regler och information om Tegelhusets internat 
 
Internatet är de studerandes hem och bör respekteras som ett sådant. Alla ska få känna sig trygga på                  
internatet. 
 
Alla som bor på internatet har lika stor rätt att vistas i och använda de gemensamma utrymmena: 

- Visa varandra hänsyn. 
- Var varsam med varandras och internatets inredning och saker. 
- Om något går sönder eller inte fungerar, meddela personalen. 
- Skolan ansvarar inte för de studerandes personliga egendom. 

 
OBS!  Kryssa i middagslistan utanför matsalen senast kl 13.00 samma dag om du skall äta middag. 
 
Post, telefon, WiFi och parkering 

● Post 
När du bor på internatet får du din post till följande adress: 
Borgå folkakademi / ditt namn 
PB 157 
06101 Borgå 
  
Ingen post utdelas direkt till internatet.  
Elevpostlådan finns vid Prathyllan mittemot rektorns rum i Stenhuset. 

 
● Telefonen på vardera våningen i internatet kan endast användas för nödnumret 112. 

 
● På internatet har du tillgång till WiFi-uppkoppling. Tjänsten är gratis och skolan kan inte ansvara               

för att uppkopplingen alltid fungerar. Vi rekommenderar därför att du skaffar dig ett eget              
nätabonnemang. 

 
● Bilparkering på skolans gård är inte tillåten. Gratis parkering finns på gatorna runt skolan. 

OBS! Tidsbegränsning på en del gatuavsnitt. 
 

Städning, tvätt, bastu och avfallshantering 
● Det egna rummet, badrummen och de allmänna utrymmena ska städas varje vecka.  

OBS! I badrummet ska också golvsilen tömmas.  
Stäng fönster och släck belysningen och stäng av TV:n och musikanläggningen innan du lämnar              
rummet. Var speciellt noggrann om du åker hem till veckosluten. 

 
● Tvättmaskiner finns i Stenhusets källare och bredvid rum A i Tegelhuset. Använd eget tvättpulver.  

Kom ihåg att städa efter dig och ta bort din rena tvätt för att ge plats åt andras tvätt. Skolan                    
ansvarar inte för tvätt som lämnas i tvättstugan. 

 
 



Städning, tvätt, bastu och avfallssortering (forts.) 
● I Stenhuset finns också en bastu som alla som bor på internatet har rätt att använda. Gårdskarlen                 

visar er hur bastun fungerar så ni själva kan använda den när ni ska basta.  
Inga bastutider finns utsatta, kom överens med gårdskarlen när ni skall basta. 
Det är inte tillåtet att bada bastu efter kl. 23.00 och under skoltid. 

 
● Hushållsavfallet sorteras i bioavfall, glas, metall, papper och kartong. 

Sortering för dessa finns på skolans gård.  
Plast kan föras till närmaste plastinsamling som finns vid S-Market i Näse. 

 
In- och utflyttning 

● Skolan är bokad för kursverksamhet under jullovet och då måste de som bor på internatet               
flytta ut, rummen tömmas och rumsnyckeln återlämnas.  
Skolans personal anvisar ett låst utrymme där sakerna kan förvaras. 
OBS! Städa innan ni lämnar utrymmena! 
OBS! Kryssa i frånvarolistan vid ytterdörren om du inte är vid skolan över veckoslutet. 

 
● 2019-20 Hösttermin 

○ Inflyttning:  19.8.2019 måndag kl. 15-18.00. 
○ Utflyttning:  20.12.2019 fredag kl. 14.00. 

 
● 2019-20 Vårtermin 

○ Inflyttning:  13.1.2020 måndag kl. 15-18.00. 
○ Utflyttning:  26.5.2020 tisdag kl. 15.00. 

 
● Nycklarna är skolans egendom. Internatsnycklarna får inte lämnas ut till någon!  

En nyckelpant på 50 € erläggs då man tar emot sitt rum. Panten fås tillbaka då man städat sitt rum                    
och lämnat tillbaka nycklarna. Om en nyckel tappas bort betalar den studerande 50 € för en ny                 
nyckel. Håll reda på dina nycklar!  
Om gårdskarlen måste låsa upp efter kl 17.00, betalas en extra avgift på 20 €. 
OBS! Efter arbetstid kan gårdskarlen eventuellt nås på mobil +358 (0)40 8495306, men han har               
ingen jourtid. 

 
Säkerhet och hänsyn 

● Skolan ligger mitt i staden. Håll därför alltid ytterdörrarna, glasdörrarna som leder in till              
internatet samt de egna rumsdörrarna låsta. 
 

● Endast de som bor på internatet har rätt att vistas där. 
 

● Nattgäster är inte tillåtna i Tegelhusets internat. Besökare kan övernatta i Stenhusets            
internat mot en avgift. Enkelrum 35 €/natt och dubbelrum 25 €/natt/person. 

 
● Internatet är lyhört och alla har rätt till lugn och ro. 

Nattfrid bör respekteras fr.o.m. kl 23.00. 
 

● Kom ihåg att också respektera skolans grannar. 
 

● Rökning är endast tillåten i rökrutan. Rök inte heller på gatorna i skolans omedelbara närhet. 
 

● Om en studerande bryter mot internatsreglerna kan hen mista rätten till att bo på internatet. 



 
 
Hundägare vid internatet… 
 

● Du ansvarar själv för din hund och dess beteende. Hunden förväntas bete sig så att de andra                 
invånarna på internatet (människor och hundar) trivs. 

 
● Om du lämnar hunden ensam, kom ihåg att den är på ett nytt ställe och kanske inte vill bli lämnad.                    

Öva därför!  
Lämna inte din hund skällande på rummet då du går. Om den har svårt att vara ensam och det                   
blir problem för hunden och/eller omgivningen måste hunden flytta hem. 
 

● Hunden kan vara med på vissa lektioner. Om lektionens innehåll eller arbetsmetoder så kräver, bör               
hunden lämnas på internatet. Ibland gör vi studiebesök och då ska hunden också lämnas på               
internatet. Hunden lämnas då i rummet där du bor, inte löst springande i allmänna utrymmen. 
 

● Ha INTE hunden springande lös på skolgården, på internatet eller i skolans utrymmen.  
Den får heller inte vara i soffor, stolar och sängar, vare sig på internatet eller i skolans andra                  
utrymmen. 
 

● Ta hänsyn till de övriga studerandena på skolan. Det kan finnas sådana som är rädda för hundar                 
eller har allergier. Visa respekt! 
 

● Låt INTE din hund göra sina bestyr på gården. Om misstag sker, plocka genast upp det! Din                 
hund bör vara vaccinerad och inte ha några smittosamma sjukdomar eller ohyra. Ifall den har löptid                
och det ställer till med problem, måste den stanna hemma under tiden löpet varar. 
 

● Ifall din hund orsakar person- eller egendomsskada är du skyldig att ersätta skadorna. 
 

 
 
 
 
 
 

Dessa regler finns till för allas trivsel. 
 

                     Vi önskar dig ett trevligt år hos oss! 
 


