
VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA

TIONDE KLASSEN

SAGT AV FÖRÄLDRAR: 

“..antoi mahdollisuuden 
miettiä tulevaa puhtaalta 

pöydältä ja auttoi kasvamaan 
entisistä vanhoista  

rooleista pois.” 

“Jag tycker tian-året 
ändrade Staffan från att ha 

varit en svag, osäker pojke till 
en ung man med hopp inför 

framtiden.”

“Låt ungdomarna 
växa och mogna i 

egen takt, vissa klarar 
det på nio år, för andra  

behövs det tio.” 

“Han fick möjlighet 
att förstå och komplet-

tera vissa delar som gått 
honom förbi i grund-

skolan.“



”På Tian hade han möj-
lighet att höja vitsorden 
och via det mera möjlig-
heter till skolval.” 
För Thomas var det ett jättebra mel-
lanår. Han fick mogna i en liten grupp. 
Han tyckte att den stora klassen  
(i högstadiet) var så störande. 

På Tian hade han möjlighet att höja 
vitsorden och via det mera möjlig-
heter till skolval. Han fick också en 
ny chans att tänka vart han ville och 
studera. Han studerar nu till datanom 
och det går relativt bra i skolan för ho-
nom.

På Tian hittade han också nya kompi-
sar, vilket han tidigare, som skolmob-
bad, upplevt svårt. Det var svårt att 
komma med i gänget i stora grupper.

Vi som familj är mer en nöjda med  
Tionde klassen. Hoppas ni får fortsät-
ta med ert viktiga jobb.

Alla namn 
i texterna är 

ändrade.

”Jag kände mig lite 
misslyckad över att min 
dotter behövde ett extra 
år. Jag ansåg ganska 
snabbt att jag hade fel.”
Tack för ett superfint år!

Personligen tror jag att många för-
äldrar lite skäms för att deras barn 
borde gå tionde klassen. Jag hör själv 
till dem. Jag kände mig lite misslyckad 
över att min dotter behövde ett extra 
år. Jag ansåg ganska snabbt att jag 
hade fel. 

Jag tror att den största utmaningen 
här är att få föräldrarna att förstå att 
detta är en helt superbra grej. Låt ung-
domarna växa och mogna i egen takt, 
vissa klarar det på nio år, för andra be-
hövs det tio. 

För vår del blev det ett naturligt alter-
nativ, eftersom Julia hade dåligt själv-
förtroende och behövde ett extra år 
för att mogna och veta vad hon vill.

Det skulle ha varit katastrof om hon 
efter nian farit till gymnasiet som då 
kändes som det enda alternativet. Un-
der året på Tian mognade hon så pass 
mycket att hon insåg att hon absolut 
inte vill gå gymnasiet. Hon fick klart 
för sig vilket yrke som intresserade 
och sökte till yrkesskola. 

Nu går hon på yrkesskolan och är gi-
vetvis ett år äldre än de andra i grup-
pen men hon förstår även hur viktig 
utbildningen är. Hon är där för att lära 
sig ett yrke, inte bara driva omkring.



”..todistusarvosanat 
eivät riittäneet lukion 
aloittamiseen ja moti-
vaatio aloittaa ”vain 
jossain”, mistä hän ei 
ollut varma tuntui huo-
nolta vaihtoehdolta.” 

Perheen kannalta kymppiluokan tuo-
ma tuki rauhoitti ja antoi kasvatustu-
kea vaiheessa, jossa Victorin todis-
tusarvosanat eivät riittäneet lukion 
aloittamiseen ja motivaatio aloittaa 
”vain jossain”, mistä hän ei ollut var-
ma tuntui huonolta vaihtoehdolta. 

Oman pojan kyky ottaa vastuuta ei ol-
lut vielä kehittynyt, hän sai rauhassa 
kasvuaikaa ja tukea omille päätöksille 
ja valinnoille. 

Kymppiluokka antoi mahdollisuuden 
korottaa arvosanoja, jotka olivat las-
keneet 8. ja 9. -luokalla. Kertaus teki 
hyvää ja tuloksena oli mahdollisuus 
aloittaa Victorin tapauksessa lukiossa.

Kymppiluokan sijoitus erilleen perus-
koulun opetuksesta antoi mahdol-
lisuuden miettiä tulevaa puhtaalta 
pöydältä ja auttoi Victoria kasvamaan 
entisistä vanhoista rooleista pois. 

Opettajan ja pienen ryhmän työsken-
tely tuki myös sosiaalisten tilanteiden 
hallinnassa. Itsetuntemus, motivaatio 
ja tulevaisuuden haaveet selkenivät ja 
auttoivat poikaamme. 

Moni nuori, joita kohtaan työssäni, 
olisi hyötynyt kymppiluokan tuomas-
ta tuesta. Olisimme ehkä säästyneet 
opiskeluiden keskeytymisistä ja linja-
vaihdoista. Etenkin poikien keskuu-
dessa.

Nuoret tarvitsevat kasvurauhaa ja sen 
tuomaa viisautta, kiire on pahasta. 
Victor tulee aina muistamaan kymp-
piluokan opettajan ja ryhmän anta-
man tuen. 

 

Min son trivdes mycket bra och höjde vitsord 
i flera ämnen. Han fick möjlighet att förstå och 
komplettera vissa delar som gått honom förbi i 
grundskolan. 

Under det året fick han mogna och fick tid på 
sig att fundera över kommande studier. 

Samarbetet mellan skolan och hem-
met fungerade också bra.

Våra erfarenheter av 
Tian är enbart positiva!



WWW.VNF.FI
info@vnf.fi

019 222 600

Alla namn 
i texterna är 

ändrade.

”Det är ingen skam att 
”måsta” gå Tian, utan 
verkligt smart ifall man 
behöver mera tid!” 
Tian betydde massor för Staffan! Han 
gick ut högstadiet med ganska svaga 
vitsord men på Tian fick han en möj-
lighet att visa vad han egentligen kan 
då omgivningen var så trygg att han 
vågade vara sej själv.

Staffan skulle troligtvis inte kommit in 
till yrkesstudier utan Tian och framfö-
rallt skulle han inte ha vågat flytta till 
Karis.

Året gav honom ett helt nytt självför-
troende, nya vänner och möjlighet att 
i lugn och ro få fundera ut vad han vill 
och vem han är! 

Jag tycker tian-året ändrade Staffan 
från att ha varit en svag, osäker pojke 
till en ung man med hopp inför fram-
tiden. (Det har också flera av Staffans 
släktingar sagt). Han vågar stå för vem 
han är och föra fram sina åsikter på ett 
helt annat sätt! 

Ni gör ett superfint jobb! Jag hoppas 
att skolorna också utanför Västnyland 
skulle inse att VNF är nånting det lö-
nar sej att tala varmt för. Det är ingen 
skam att ”måsta” gå Tian, utan verk-
ligt smart ifall man behöver mera tid!

Dessutom gjorde internatsboende 
också väldigt gott.


