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KONTAKTUPPGIFTER 

Borgå folkakademi                                                  Kansliet öppet 

Gatuadress: Runebergsgatan 16–18                          kl. 09:00-15:00, mottagning 12:00-12:30, stängt 11-11:45 för lunch. 

Postadress: PB 157, 06101 Borgå 

Tfn (växel): 019-5769 500 

info@akan.fi        www.akan.fi 

 

Administration 

Peik Holländer, tf. rektor, peik.hollander@akan.fi - 040 0622461 

Catharina “Cati” von Schoultz, rektor, catharina.vonschoultz@akan.fi - 040 0811588 (Alterneringsledig HT 2022) 

Beatrice Wahlström, ekonomichef, beatrice.wahlstrom@akan.fi - 044 7350450 

Nina Wackström, kursplanerare, Öppna uni, nina.wackstrom@akan.fi - 040 5687027 

Carina Nyholm, kanslist, ekonomiassistent, info@akan.fi - 019 5769500/ 0400 570 467 

 

Programansvariga 

Jonas Häggblom, programansv. EfterNian, jonas.haggblom@akan.fi - 040 5013093 

Katinka von Kraemer, programansv. Svenska - Int. Swedish Course, katinka.vonkraemer@akan.fi - 050 5388829 

Hanne Kauppinen, programansv. Dans, hanne.kauppinen@akan.fi - 040 1830993 

Christina “Chrusse” von Pfaler, programansv. Hundkonsult, christina.vonpfaler@akan.fi - 050 3472596 

Jermo Grundström, programansv. Skådespeleri i Helsingfors, jermo.grundstrom@akan.fi -  

 

Lärare 

Kim Gustafsson, lärare för Skådespeleri i Helsingfors, kim.gustafsson@akan.fi  

Jakob Simola, lärare för EfterNian och Svenska - Int. Swedish Course, jakob.simola@akan.fi - 044 9779239 

Zacharias Hamiane, lärare för EfterNian och Svenska – Int. Swedish Course, zacharias.hamiane@akan.fi 

 

Kök, städning och vaktmästare 

Köket,  koket@akan.fi - 044 7350452  

Maj-Gret “Maja” Saarinen, kökschef, maj-gret.saarinen@akan.fi - 044 7350451 

Agneta Wahlström, husmor, agneta.wahlstrom@akan.fi 

Gunilla Sandström, städare, gunilla.sandstrom@akan.fi  

Peter Ek, gårdskarl / vaktmästare, peter.ek@akan.fi - 040 8495306 

Eemeli Kiiski, civiltjänstgörare, eemeli.kiiski@akan.fi  

Renja Örn, städhjälp 

Patrik Korhonen, kökshjälp 

 

Elevvårdsgruppen 

Skolan har en elevvårdsgrupp bestående av Christina ”Chrusse” von Pfaler, Jonas Häggblom, Katinka von Kraemer. 

Gruppens medlemmar kan kontaktas då problemsituationer uppstår eller om det finns ärenden man vill diskutera. 

Gruppen har tystnadsplikt. 

 

Internatansvariga 

Christina ”Chrusse” von Pfaler fungerar som internatansvarig för 1.våningen vid Tegelhuset.  

Katinka von Kraemer fungerar som internatansvarig för 2.våningen vid Tegelhuset.  

Peik Holländer fungerar som internatsansvarig för Trähuset 

 

Lärarrepresentanter i elevkåren: Jakob ”Jacke” Simola, Jonas Häggblom 

Ansvarig för tekniken:  Peik Holländer 
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LÄSÅRET 

Läsåret omfattar 25h/vecka under 36 veckor från 15.8.2022 – 25.5.2023. 

 

Höstterminen  15.8 - 16.12.2022 

Vårterminen  09.1 - 25.5.2023 

 

Perioder 

Läsåret är indelat i fyra olika perioder. Då perioden byter kan vissa ämnen falla bort och nya komma till. 

 

Period 1    15.08 - 21.10.2022 

Period 2    24.10 - 16.12.2022 

Period 3    09.01 - 20.03.2023 

Period 4    23.03 - 25.05.2023 

 

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 

Frukost  07:30 - 08:45 

Lunch 11:30 - 12:30 

Fika 14:00 - 14:20 

Middag avhämtning vid lunch  

 

Övriga skoldagar     Praktikperiod 

Lör. 25.3.2023  -   Elevförbundsdagen   Praktik  -  11.4 - 21.4.2023  (vecka 15-16) 

 

Skollov       Lediga dagar 

Jullov  -  Må. 19.12.2022  -  Fre. 06.1.2023   Självständighetsdagen  -  Tis. 6.12.2022 

Sportlov  -  Mån. 20.2  -  Fre. 24.2.2023   Första maj – Mån. 1.5.2023 

Påsklov  -  Fre. 7.4   -  Mån. 10.4.2023   Kristi Himmelfärdsdag – Tors. 18.5.2023 

        Fredag – 19.5.2023 

Övrigt 

Skolfotografering - ons. 31.8.2022 kl. 10:00 

Utrymningsövning  - ti. 6.9.2022 kl. 10:00  

Brandövning för elever (obligatorisk för elever på internatet) -  

Avslutning - Torsdag 25.5.2023        

Utflyttning från internaten - Torsdag 25.5.2022 kl. 15:00 



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, plast och bioavfall. 

5. Du har tillgång till 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. 

 

KANSLI 

Skolans kansli ligger i Stenhuset som är öppet kl. 9-15. Mottagningstid för elever är kl. 12-12:30, men har du akuta 

ärenden kan du också komma in andra tider. Kansliet är stängt 11-11:45. 

Alla eventuella ändringar gällande boendet eller annat som kan påverka studieavgiften ber vi dig meddela också kansliet, 

inte enbart den egna läraren. 

 

HÄLSOVÅRDARE OCH KURATORN 

Om du blir sjuk, meddela omedelbart din lärare eller kansliet. 

Ingela Metsä, skolhälsovårdare, har mottagning enligt överenskommelse. Tfn 040 594 3484 - ingela.metsa@porvoo.fi 

Gina von Schoultz, kurator, har mottagning enligt överenskommelse. Tfn 040 489 5757 - gina.schoultzvon@porvoo.fi 

 

AKUTA SJUKDOMSFALL 

 

Näse hälsovårdscentral 

Vid sjukdomsfall kan man under dagtid (vardagar kl. 8-15.30)  

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. 

 

Jourpoliklinik vid Borgå sjukhus 

Tfn 019 548 255   (anhörig förfrågningar) 

 

Nödnummer 112 

 

                                           Vi önskar dig ett trevligt år hos oss! 

 

http://www.kela.fi/web/sv
http://www.csn.se/
http://www.lanekassen.no/
mailto:ingela.metsa@porvoo.fi


 
 

Säkerhet och trivsel 
 
 
 
1. Borgå folkakademi är en diskrimineringsfri zon – vi accepterar inte mobbning, sexuella 
trakasserier eller diskriminering. Kontakta din lärare eller elevvårdsgruppen om du blir utsatt för 
eller lägger märke till något sådant.  
 
2.  Droger och alkohol är inte tillåtna på skolans område. 
 
3.  Rökning är endast tillåten i rökrutan. Rök inte 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 alla 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. 
 
12.  En studerande som inte följer skolans regler kan relegeras för en period eller helt och hållet. 

 


