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7A Berit Jyränoja             G108/C220
7B Katarina Maxenius       A132/C207
7C Carita Rouvinen         A238/O7
7D Jonas Pått                A108/C222
7E Johanna Granvik         G53/O3
7K Nils-Michael Svartström A234/B123
7L Lotta Bäck                G116/OL1
8A Heidi Pått                 A207/O14
8B Tiina Antti                 A209/O12
8C Karin Asunmaa           P114/O10
8D Ilkka Söderlund           A236/C217 
8E Annika Westerlund      A25/B127
8I Tomas Ekman             A02/O4
8K Oskar Lundén                  A217/O1
8L Ulrica Nygård             G117/OL2
9A Ann-Kristin Pihlström   A01/C202
9B Marina Kackur           A240/O9
9C Camilla Johanson            A134/C204
9D Rosveig Blomqvist       A239/O6
9E Brita Tujulin-Lindblad    A210/O13
9F Matias Särs               A103/C219
9K Andrea Hagström        A220/O2
9L Lotta Bäck                G117/OL2
9J Lisbeth Översti           A49/C108

1A Åsa Pernaa                P414
1B Tove Gillberg              P411
2A Jessica McQuade         P412
2B Desirée Westerholm     P413
2C Kristina Semberg         P415
3A Jill Sundström           P316
3B Corinna Wallin           P315
3C Heidi Helminen           P313 
4A Sandra Jordas            P214
4B  Pia Norrgård-Sillanpää   P211
4C Piia Förström/ 

Greger Englund          P212
5A  Mirjam Arens             P116
5B Josephine Frimodig      P113  
5C Jesper Hansen            P112
6A Tommy Räfsbäck         P213 
6B  Frida Pelin                 P215
6C Ulrica Karell               P216
1L–6L Catarina Malmsten 

/ Caroline Johansson P311/P314
SpecFlex 1–3
 Annmarie Martikainen  P312
SpecFlex 4–9
 Ninni Niiranen           A50
Robot Max Bergström/ 

Piia Förström             P115/ORobot

IT Christian Lupander 
Biblioteket Maria Helenius-Nyman 
Gymnastik Petra Martin  
Musik Ann-Louise Husman 
Musik Catharina Kyllönen 
Små- och textilslöjd Micaela Ekwik 
Teknisk slöjd Dennis Rolin  
Textilslöjd Hanne Skoglund 
Spanska Maria Helenius-Nyman
Huslig ekonomi Tessy Tillander
Timlärare med  
klassläraruppgifter Heidi Hellström
Timlärare i finska Minttu Myllynen

Åk 1–6 Cecilia Björkqvist-Boijer 
 Anna Dannbäck
 Siv Enberg
 Katariina Lillman

Åk 7–9 Laura Plyhm
 Teresa Wikström

Klasslärare

e-postadress för personal:  
fornamn.efternamn@edu.kirkkonummi.fi

och klassföreståndare
Övriga lärare

Speciallärare

Perioder

Vänelever

Period 1: 10 8 2022 – 14 10 2022

Period 2: 24 10 2022 – 21 12 2022

Period 3: 9 1 2023 – 24 3 2023

Period 4: 27 3 2023 – 3 6 2023

Emma Eriksson 

Charlotta Wikman

Vilhelm Westerlund

Benjamin Wikström

Roosa Taskula

Marckus Östberg

Mirella Östman

Ella Kinnunen

Cessi Hagelberg

Lucas Jansson

Rurik Jansson

Adam Ant-Wuorinen

Oliver Aspegren
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Trivselregler
för Winellska skolan

• Jag har ett gott bordsskick: använder bestick, lämnar bordet snyggt, 
sorterar, återlämnar kärlen till disken och tackar för maten.

• Jag tar av mig ytterkläder och mössor, samt lämnar dem och väskor på 
rätt plats.

• Jag vistas i matsalen endast under given  
lunchtid och mellanmålsrast.

Skolmiljön
• Jag lämnar skor och ytterkläder på anvisad plats.

• Jag tar väl hand om skolans egendom. 

• Jag ser till att skolmiljön hålls snygg och städar efter mig. 

• Jag följer rastreglerna och tar hänsyn till andra elever när jag rör mig i 
skolbyggnaderna.

• Jag förvarar cyklar och andra transportmedel på anvisad plats under hela 
skoldagen. 

• Jag är varsam med rastredskap och återlämnar dem till rätt plats.

• Om jag upptäcker ett fel, en farosituation eller en brist, meddelar jag det 
till en vuxen.

• Jag respekterar min omgivning genom att förvara saker på rätt plats 
samt genom att slänga skräp i sopkorgen.

Dator, mobiltelefon och annan teknik
• Jag kommer ihåg att jag är i skolan för att lära mig. Därför använder jag 

mobiltelefonen under lektionen enbart då läraren gett lov. 

• Jag följer reglerna som gäller annan teknisk utrustning, både under 
raster och lektioner. 

• Jag vet att skolan inte ansvarar för min mobiltelefon eller annan egen 
utrustning som jag tar med till skolan. 

• Jag spelar inte in något eller filmar under lektioner eller raster utan alla 
deltagares tillåtelse.

Paviljongerna 

• Jag väntar på min lärare ute vid trappan.

• Jag tar av mig skorna och lägger dem på en skohylla.

• Jag använder boll och rastredskap utomhus.

• Jag rör mig lugnt inomhus. 

• Jag visar respekt för andras egendom.

• Jag går självmant ut på rast.

Allmänt
Skolområdet består av skolbyggnaden och skolgården.

Som skoldag räknas den schemalagda skoldagen. 

Eftermiddags-/klubbverksamhet, utfärder, fester, studie besök 
och av skolan arrangerade andra tillställningar är också en del av 
skolans verksamhet.

Skoldagen tillbringas på skolans område om inte  
annat överenskommits.

All personal i Gesterby skolcentrum kan ge anvisningar  
till eleverna. 

Skolans utrymmen och skolområdet har kameraövervakning. 

Rastregler för alla
Jag rör mig lugnt inomhus och uppför mig sakligt och respektfullt.

Jag använder boll och andra rastredskap utomhus. 

Jag har inte med mig och dricker inte energidrycker i skolan. 

Trevligt uppförande 

Jag hälsar på alla och uppför mig väl.

Jag följer givna tider.

Alla ansvarar för och har rätt till arbetsro och trygghet. 

Jag klär mig ändamålsenligt.

Jag bidrar till en god stämning.

Jag följer nätetikett: jag är medveten om upphovsregler, om regler för  
fotografering och delning av material på nätet. 

Jag respekterar andras egendom.

Jag äter inte under lektionstid. 

I matsalen
Jag tvättar händerna före maten och lämnar all teknisk utrustning utanför matsa-
len för att bidra till en god hygien. 

Jag försöker smaka på allt som skolköket bjuder på och tar endast så mycket 
jag orkar äta.
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•  
•  
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Syftet med ordningsreglerna
Syftet med skolans ordningsregler är att främja den interna ordningen i skolan samt 
se till att eleverna får en möjlighet till ostörda studier och en trygg och trivsam 
vardag. Skolans regler gäller på skolområdet och under all aktivitet som skolan 
ordnar t.ex. studiebesök, utfärder, lägerskolor och idrottsevenemang.

I Winellska skolan: 
Bidrar vi alla till att skapa en trygg studiemiljö. Vi ger alla arbetsro. Vi tar hand 
om egen, andras och skolans egendom och miljö.¹ Vi ersätter och rengör de skador 
vi orsakat skolans egendom.² Vi har en skyldighet att delta i undervisningen 
(t.ex. kommer i tid till lektionerna, vara på lektionerna).³ Vi utför våra uppgifter 
samvetsgrant både i skolan och hemma (läxor). Vi följer instruktioner, uppträder 
korrekt och tar hänsyn till andra (lyder läraren, bemöter alla sakligt).4

Vi behandlar andra elever och skolans personal med respekt. (språkbruk, 
personlig integritet)5 Vi håller oss innanför skolans område under skoldagen ifall 
vi inte fått tillstånd att lämna det.6 Vi använder inte våra elektroniska apparater 
så att de stör undervisningen (apparater används när läraren ger lov)7 Vi beaktar 
upphovsrätten när vi använder elektroniska apparater i skolan. Vi fotograferar, 
bandar och filmar bara personer som har gett tillstånd till det.8 När vi kopierar 
text eller bilder anger vi alltid en källa. Vi plagierar inte delar av texter eller hela 
arbeten.9 Vi tar inte med förbjudna eller farliga föremål eller ämnen till skolan. Till 
dessa hör t.ex. alkohol, tobaksprodukter, narkotika, knivar, skjutvapen, kraftiga 
laserpekare samt andra motsvarande föremål och ämnen.¹⁰

¹⁾ Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt 
till en trygg studiemiljö, 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter

²⁾ Skadeståndslag (412/1974) kap 2 1 §, 2 §, 3 §, Lag om grundläggande 
utbildning (628/1998) 35 § (1267/2013): elevens skyldigheter

³⁾ Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 25 § (1267/2013): 
läroplikt, 26 § (477/2003): fullgörande av läroplikten, 35 § (1040/2014): 
elevens skyldigheter

⁴⁾ Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013):  
rätt till en trygg studiemiljö, 35 § (1040/2014): elevens skyldigheter

⁵⁾ Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013):  
rätt till en trygg studiemiljö

⁶⁾ Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): 
rätt till en trygg studiemiljö

⁷⁾ I skolans ordningsregler kan man till exempel inte helt för-
bjuda eleverna att ta med mobila enheter till skolan, men 
man kan begränsa användningen av dem under pågående 
undervisning. Skolan kan kräva att de mobila enheterna 
är i ett icke-distraherande läge under undervisningen, 
dvs på ljudlöst och i väskan. Lag om grundläggande 
utbildning (628/1998) 29 § (1267/2013): rätt till en 
trygg studiemiljö

⁸⁾ Personuppgiftslagen (523/199), strafflagen (39/1889) 
kap 24 8–10 §

⁹⁾ Upphovsrättslagen (404/1961)

¹⁰⁾ Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 29 § 
(1267/2013): rätt till en trygg studiemiljö. Tobakslagen 
73–74 §

Brott mot ordningsreglerna
Om elev bryter mot ordningsreglerna gör hen sig skyldig till en förseelse. 
Lärare ska genom samtal försöka vägleda elev som gjort sig skyldig till 
förseelse.

Elev som stör undervisningen får utvisas ur klassen. Elev som har för-
summat sina hemuppgifter kan under lärares närvaro kvarhållas i skolan för en 
tid av högst en timme åt gången för att utföra dessa uppgifter.

För att härutöver tillrättavisa elev
kan lärare
• beslagta föremål som stör eller kan vara skadliga

• ev. tillsammans med rektor bestämma om fostrande samtal eller kvarsittning under 
högst två timmar. Som övervakare av kvarsittning fungerar lärare.

kan rektor
• tilldela eleven en skriftlig varning

kan utbildningsnämnden
• avstänga eleven för viss tid. Då utbildningsnämnden behandlar avstängning från 

skolan gällande läropliktiga barn, ska företrädare för socialnämnden beredas 
tillfälle att närvara vid mötet och att därvid yttra sig.

Ordningsregler
för Winellska skolan



SKRIFTLIGT
ARBETE

Det är viktigt att ditt arbete 
har en tydlig struktur. 

Själva arbetet kan indelas  
i följande tre delar:

Inledning
Vad handlar ditt arbete om? 
Varför väljer du att skriva om det här? 

Avhandling
Här skriver du om dina tre  
huvudrubriker från din tankekarta. 

Slutsats / avslutning
Här kan finnas ett kort sammandrag  
av dina viktigaste slutsatser. Här ska  
finnas det du helst önskar att dina  
läsare kommer ihåg av det du 
skrivit. 

ORGANISERA
Följande steg är att organisera och  
gruppera dina idéer, t.ex. under tre  
huvudrubriker. Det här hjälper dig  

att begränsa ditt arbete. 

Tips innan du börjar  
skriva arbetet:

KARTLÄGGA
Ett bra sätt att börja är med en  

kartläggning av dina egna idéer  
och av ditt kunnande (tankekarta)

OBS! 
Glöm ej att hänvisa till dina källor.
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KRITISKT
TÄNKANDE
Kritiskt tänkande innebär att 
du kan analysera, reflektera, 

dra slutsatser, värdera, 
ifrågasätta och vara kreativ.

Fyra bra frågor för att  
utveckla kritiskt tänkande:

Grunden för kritiskt 
tänkande är att du 

ställer frågor.
Är detta ett faktum eller en åsikt?

Finns det en annan möjlig åsikt? 

Är det här en bra källa?

Var kunde man hitta mer information?

När du läser – ställ frågor och 
sök efter svar.

Hitta konkreta bevis och fakta 
som stöder ditt arbete  

och dina frågor.

Hitta pålitlig fakta.

Sök även i flera källor.
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SAMARBETE
Kärnan i samarbete är att 

deltagarna jobbar för samma 
projekt och upplever sam
arbetet som meningsfullt

Bra tips för kommuniktion 
i teamet är att använda  
positiva uttryck.

Kan man också tänka på något annat 
sätt?

Du har intressanta tankar!

Teamet tar ett gemensamt ansvar 
för att jobba för målet och att hålla 
sig till ämnet.

Deltagarna kartlägger sitt kunnande: 
vem är med och vad kan  

medlemmarna? 

Teamet inleder med att 
fastställa målet för det 

gemensamma projektet. 

Vad ska göras och hur ser  
slutprodukten ut? 

Beakta följande: Respektera,  
beakta, hör varandras åsikt och ta 

vara på varandras styrkor

Teamet tar ett gemensamt ansvar 
för att jobba för målet och att hålla 

sig till ämnet.
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PROJEKT 
ARBETE

Projektarbeten är en kreativ, 
forskande  aktivitet som görs 
inom en viss tidsram. Det är 
ett sätt att dela med sig av 

sin kunskap.

I ett projektarbete 
behöver man  
färdigheter som

KRITISKT TÄNKANDE
Kritiskt tänkande innebär att du kan 
analysera, reflektera, dra slutsatser, 
värdera, ifrågasätta och vara kreativ.

SAMARBETE
Kärnan i samarbete är att 
deltagarna jobbar för samma 
projekt och upplever samarbetet 
meningsfullt.

SKRIFTLIGT ARBETE
Oberoende av hurdant skriftligt 
arbete det är fråga om, så är det 
viktigt att ditt arbete har en tydlig 
struktur (disposition). 

ORGANISERA
Följande steg är att organisera och  
gruppera dina idéer, t.ex. under tre  
huvudrubriker. Det här hjälper dig  

att begränsa ditt arbete. 

Ett projektarbete  
består av fyra 

delområden:

FORSKA
Använd nyckelord då du söker  

information på pålitliga webbsidor.  
Skriv upp alla dina källor.

SKAPA
Skriv ditt arbete, revidera och  

revidera igen (kom ihåg att spara 
ditt arbete!).

ANALYSERA
Vad är viktigt och pålitligt?
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INLÄRNINGS
TEKNIK

Det är viktigt att ditt arbete 
har en tydlig struktur. 

UNDER
Skumläs = läs rubriker, 
underrubriker, bildtexter, 
inledning, faktarutor m.m. 
för att få en bild av texten.

Läs och anteckna samti-
digt = plocka ut nyckelord, 
stanna upp och kontroll-
era att jag förstår  vad jag 
har läst.

Fråga, sök upp svåra ord 
och meningar jag inte 
förstår.

FÖRE
Vad skall jag förstå  

och lära mig?

Varför skall jag förstå  
och lära mig detta?

Vad vet jag om detta  
från tidigare?

Sikta in ”pannlampan”  
på det jag skall lära mig

EFTER
Repetera:

• Skumläs, läs mina  
anteckningar

• Berätta åt mig själv / 
någon annan

• Förhör mig själv

• Be någon annan  
förhöra mig

• Belöna mig själv
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VARFÖR 
BEHÖVS MÅL?

Det är viktigt att ditt arbete 
har en tydlig struktur. 

Sätt smarta, realistiska 
mål och sikta mot  

stjärnorna

Utmana dig själv och 
jobba för dina mål

Ta dig en funderare,  
är riktningen rätt?  

Justera kursen vid behov

Hur gick det? 
Lyckades du nå  

dina mål?

01

MÅL HJÄLPER DIG  
ATT LYCKAS OCH  

NÅ FRAMGÅNG  
 – i skolan, på fritiden,  

och i framtiden.

LÅNGSIKTIGA MÅL GER 
DIG EN RIKTNING.  

 Långsiktiga mål är lättare att nå  
då de spjälks upp i mindre steg. 

 Dessa mindre steg är dina 
kortsiktiga mål, som hjälper  

dig med din tidsplanering  
och din prioritering.

MÅLSÄTTNING 
är en kontinuerlig process som  
man regelbundet måste justera  

och kontrollera.
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MOTIVATION

VAD SPORRAR DIG ATT GÖRA DITT 
BÄSTA OCH GE JÄRNET?

YTTRE 
MOTIVATION

morot och piska som t.ex. 
dead lines då uppgifterna 

ska lämnas in

En inre drivkraft som 
håller dig igång? T.ex. 

intresse för ämnet

INRE
MOTIVATION

INRE MOTIVATION GER BÄTTRE RESULTAT,  
OCH VI KAN ALLA JOBBA MED ATT VÄCKA  

DEN INRE MOTIVATIONEN.

DU KAN PROVA PÅ FÖLJANDE KNEP: 

BÖRJA! 
Börja till exempel med det enklaste, 
det leder till en snöbollseffekt så att 
även de svårare uppgifterna går av 

bara farten.

VAR UTHÅLLIG

TRO PÅ DIG SJÄLV  
–  du kan det här!

TO DO -LISTA
Gör en ”to do”-lista. Kryssa för när 

du har gjort något på listan.

GÖR DEN RELEVANT 
Koppla ihop den med dina 
drömmar / success story!

BELÖNA DIG SJÄLV 
när du nått ditt mål / delmål.
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LÄSNING
Läsning hjälper dig att  

utveckla viktiga färdigheter 
och en positiv inställning.

DU VET ATT DU HAR FÖRSTÅTT DET DU LÄST 
OCH ATT DU LÄRT DIG DÅ DU KAN FÖRKLARA 

VARFÖR ELLER HUR ÅT NÅGON ANNAN!

ATT LÄSA: NÅGRA TIPS FÖR ATT 
GÖRA LÄSANDET AV 
FAKTA/ KURSBÖCKER 
LÄTTARE:

• Titta på innehållsförteckningen, 
den ger dig en helhetsbild.

• Bläddra igenom boken, sök 
bilder / tabeller – vad handlar 
texten om. Detta stärker din 
helhetsbild.

• Läs ett stycke,  
skriv ner huvudtanken,  
sök efter viktiga detaljer.

• När du läst hela kapitlet  
– skriv ner huvudtanken.

• Läs aktivt – tänk!   
Ställ frågor som du söker svar 
på medan du läser.

Tränar din hjärna

Utvecklar din  
koncentrationsförmåga 

Ökar ditt ordförråd

Utvecklar din fantasi

Introducerar dig till 
nya kulturer
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 TIDS-
PLANERING

Bli en super tidsplanerare!

VÄLPLANERAT ÄR  
HÄLFTEN VUNNET!
• Planera din fritid och skol

arbeten och minska på stres-
sen. Tidsplanering är viktig 
för att få en helhetsbild över 
vad som ska göras och när det 
ska göras så att du kan han-
tera din tid på ett klokt sätt

• Ge dig tillräckligt med tid att-
göra dina hemläxor. Anteck-
na dina hemläxor och inläm-
ningsuppgifter i kalendern.

• Kom ihåg att regelbundet dra 
ett streck över det som du 
redan gjort och kontrollera 
vad som ännu bör göras.

12 111
210

9 3

48
5
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PLANERA FÖR STÖRRE  
PROJEKT OCH PROV  

FÖR ATT MINSKA  
PÅ STRESSEN.

Vad ska göras, hur mycket 
tid kommer det att ta?

 Spjälk upp arbetet i 
kortare pass, så att du kan 

jobba på projektet  
i flera dagar.

Anteckna i kalendern.

Håll dig till planen.

LÄGG MÄRKE TILL DET DU HAR ÅSTADKOMMIT 
OCH KÄNN DIG STOLT ÖVER DET!
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MÅL
SÄTTNING

Kommer du ihåg att sikta 
mot stjärnorna?

Och sätta SMARTa mål!

ACHIEVABLE

MEASURABLE

SPECIFIC

RELEVANT

TIME-BOUND

S SPECIFIC
specifika
Vad, var, hur ofta, hur mycket

MEASURABLE
mätbara
Hur eller när vet jag att jag har nått dem

ACHIEVABLE
nåbara

RELEVANT
relevanta
Stöder de dina långtidsplaner?

TIME-BOUND
tidsbundna
Jag har nått mitt mål den xx.xx.20xx 

M
A
R
T
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Faktorer som påverkar lärandet

1 Tidigare kunskaper

2 Förmågan att bearbeta  
kunskaper (se helheter,  
det väsentliga, koppla med/till  
de gamla kunskapsstrukturerna)

3 Insikt om den egna tanke
verksamheten (vara medveten 
om sin tankeverksamhet då man 
studerar, vad man ska göra för att 
förstå)

4 Förmåga att hantera framgång och 
misslyckanden, samt både positiv 
och negativ kritik

5 Motivation (varför jag  
vill / behöver lära mig detta, 
realistiska mål, effektiv inlärning 
= kunskaper som sitter djupt och 
kan användas senare)

6 Goda studievanor (p lanering, 
u tveckling, studieteknik, 
u tvärdering)

Läraren kan ge information, men kan inte 
tvinga någon att lära sig. 

Klara provet!
• Reservera tillräckligt med tid

• Skumläs hela avsnittet på en gång

• Strecka under de ord du inte direkt kän-
ner till

• Slå upp orden i en ordbok

• Dela in texten i lämpliga 
r epetitionsavsnitt

• Gör övningsuppgifter så att  
du förstår materialet

• Gör tankekartor eller f örkort ningar  
av innehållet

• Läs texten högt för dig själv

• Håll fast vid din läsplan

• Lägg märke till rubrikerna  
och avsnittsfördelningen

• Studera även bilder, kartor och diagram

• Gå igenom eller repetera avsnitt  
dagen innan provet

• Förhör dig själv

• Ta en koll på det föregående provet  
och försök undvika likadana fel

Frånvaro Studieteknik
OM EN ELEV på grund av sjukdom är frånvarande 
bör föräldrarna underrätta skolan  Sjukanmälan 
görs via Wilma 

Klassläraren/klassföreståndaren har rätt att på 
anhållan från målsman bevilja upp till tre dagars 
frånvaro  Anhållan görs via Wilma  

För längre frånvaro bör anhållan riktas till rektor  
Observera att anhållan alltid görs på förhand – via 
Wilma! Vid längre frånvaro ska även studieplan 
göras, finns i slutet av detta häfte och på skolans 
hemsida www winellska skolan fi  (”bilaga till anhål-
lan om frånvaro”)  Diskutera med lärarna före ledig-
heten och fyll i blanketten gällande kompenserande 
uppgifter under frånvarotiden 
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040-1269693 rektor Kristiina Koli
040-5806878 biträdande rektor Rasmus Lindqvist
040-126 9352 skolsekreterare Tina Rytkölä 
040-658 4149 skolsekreterare Paula Eriksson 
040-524 1836 It-stöd Christian Lupander
040-126 9410 lärarrum 
040-126 9354   lärarrum
040-126 9364   specialklasslärare Lotta Bäck
040-126 9901 speciallärare Anna Dannbäck
040-126 9362   speciallärare Laura Plyhm
040-126 9592  specialklasslärare Annmarie Martikainen
050-577 4767   speciallärare Siv Enberg
040-126 9881 speciallärare Katariina Lillman
040-126 9882 speciallärare Cecilia Björkqvist-Boijer
040-126 9365 specialklasslärare Ninni Niiranen
040-126 9369 specialklasslärare Catarina Malmsten och Caroline Johansson
0400-267 391   specialklasslärare Lisbeth Översti
040-126 9367 specialklasslärare Ulrica Nygård
050-577 4766   elevhandledare Beata Nilsson
050-414 0674   elevhandledare Lillemor Sannholm     
040-587 3039       pedagogisk planerare Minttu Myllynen 
050-414 3510 skolkurator åk 1–2 Petra Nyman
040-729 0523   skolkurator åk 3–9 Jessica Hellman
040-126 9743 skolpsykolog åk 7–9 Johanna Aloor (tjänstledig)
040-568 3879 skolcoach Merja-Riitta von Schantz
040-729 6321 skolungdomsarbetare Katharina Koschinski
050-310 7068   skolhälsovårdare Marica Hellström
050-5774988  skolhälsovårdare Eva Gyllenbögel-Lindberg
040-126 9274   kökschef Ing-Mari Lostedt
040-126 9275 köket
040-568 9924  vaktmästare Sirpa Puurunen kl. 7.30–15.30 
040-568 9927  vaktmästare Tom Sjöholm kl. 9.30–17.45
Klasslärarna i åk 1 mobil:  040-685 0538
Klasslärarna i åk 2 mobil:  040-685 0709
Klasslärarna i åk 3 mobil:  040-685 0706
Klasslärarna i åk 4 mobil:  040-685 0902
Klasslärarna i åk 5 mobil:  040-685 0553
Klasslärarna i åk 6 mobil:  040-685 0293

   fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi
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© Winellska skolan 2022
Namnsdagar och daglistor:

© Helsingfors universitets almanacksbyrå

Grafisk design: MAO Design
Omslagsbild: Minttu Lehtovaara
Tryckeri: Forsberg, Jakobstad

Upplaga: 600



Winellska skolan 
Gesterbybågen 3
02400 Kyrkslätt

www.winellskaskolan.fi




