
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Informationshäfte - elever 

 

Läsåret 2021/2022 

 

    

 
 

  



 

 

Välkommen till Kunskapskällan!  
Vi ser fram emot att dela kommande år med Dig, och hoppas vi får många goda 

stunder tillsammans.  

I detta häfte finns viktig information för Dig och Dina vårdnadshavare – läs den!  

 

Ordningsregler - elevens ansvar  
Vi på Kunskapskällan förväntar oss att alla respekterar sig själva, andra och material 

& miljö. Därför förväntar vi oss bland annat att Du …  

 
• kommer i tid till lektion.  

o Om du kommer försent så skall du smyga in och diskret sätta dig vid din plats.  

▪ Den tid som eleven kommer för sent rapporteras som sen ankomst. 

 

 

• har med dig rätt utrustning för lektionen, t ex penna, papper, dator, lärobok och 

arbetskläder  

o Om du inte kommer med rätt utrustning till lektionen, får du hämta 

utrustningen vid lämpligt tillfälle som läraren avgör.  

▪ Läraren kan ge ogiltig frånvaro till elev som inte kommer med rätt 

utrustning.  

 

• under lektionstid tar ansvar för ditt lärande och inte stör lektionen eller 

kamraterna. Exempel på störande aktiviteter:  

o Användande av mobil eller dator, om läraren inte har godkänt detta.  

o Störande prat under lektionstid med andra elever.  

o Intagande av mat och dryck.  

▪ Om eleven inte slutar med sitt störande beteende efter lärarens 

tillsägning så kan eleven visas ut från undervisningslokalen för 

återstoden av lektionen och få ogiltig frånvaro. 

 

• gör inlämningar & uppgifter i tid, det ingår i elevernas egna ansvarstagande.  

o Om eleven lämnar in efter avtalat slutdatum kan det påverka bedömningen av 

arbetet.  

o Om eleven lämnar in så sent i förhållande till betygssättning av kursen att 

läraren inte hinner ta det i beaktande riskerar arbetets innehåll att gå 

förlorat.  

 

• vid varje provtillfälle är väl förberedd och prioriterar provdagen.  

o Om omprov behövs hänvisas det till fastställda omprovstillfällen utanför 

ordinarie skoltid.  

 

• direkt anmäler mobbning till en vuxen  

 

• i övrigt följer de riktlinjer som finns samlade i detta häfte  



 

 

Skolledning, elevvård och service - se även skolans hemsida 

Funktion   Namn   Tel    

Rektor   Thereze Gunnarsson  173 34 

Skoladministratör, expedition Maria Ljunghög  173 00 

Kontaktpersoner & Programansvariga 

     Bygg- och anläggning & Lärling Lars-Ove Larsson   

     Ekonomi , Hum. & Samhällsvet. Malin Bergdahl & Mattias Larsson  

     El och energi  Salwan Yousif   

     Restaurang och livsmedel Mensur Galica   

     Introduktion  Therese Fredriksson   

     Industritekniska  Glenn Holmén    

     Naturvet. & Teknik  Björn Dawidson   

 

Mentorer 

        Göran Hedén  173 40 

   Hanna Mannikoff   173 22 

Ämnesansvariga 

     Matematik  Anna Andersson    

     Idrott   Paulina Lavén   

     Naturvetenskapliga ämnen Björn Dawidson   

     Samhällsvetenskapliga ämnen Cecilia Frändberg   

     Svenska   Paulina Jonsson   

     Engelska  Jannica Nilsson   

     Fra, Spa, Tys, Latin  Malin Bergdahl  

    

       

Kurator   Christina Backenfall  173 87 

Skolsköterska   Katrin Boqvist-Palmén  173 14 

Specialpedagog  Jeanette Ingelhag  173 16 

Studievägledare  Christian Svensson  173 05      

Bibliotekarie  Håkan Nilsson  173 06 

Vaktmästare  Torbjörn Hansson  171 29 

Caféföreståndare  Nada Hasak  173 10 

 

Caféet är öppet må - fre 9.00 – 14.30  

(det går att köpa smörgås från kl 8.00 om man knackar på dörren!) 

  

Elevrådsordförande (HT) Miriam Skog-Johansson TE3 & Tea Osbeck HU3 



 

 

 

Läsårstider läsåret 2021/2022 
 

TERMINSTIDER 

 

Höstterminen 2021       2021-08-17—2018-12-21 
 

Vårterminen 2022       2022-01-11—2021-06-10 

 

LOVVECKOR 

 

HT-21  V. 44 Höstlov 1/11-5/11  

VT-22  V. 7 Sportlov 14/2-18/2 

VT-22  V. 15 Påsklov 11/4-18/4 

 

LEKTIONSFRIA DAGAR = HEMSTUDIER 

Mån. 27/9 Mån. 7/3 Fre. 3/6 – student! 
 

 

Sjukanmälan 

Vårdnadshavare eller myndig elev sjukanmäler  

direkt i Skola24.  

Detta gäller även om eleven blir sjuk under skoldagen.  

Sjukanmälan ska göras innan första lektionen börjat, 

varje dag eleven är sjuk. 

 

 

Elever på praktik: glöm inte anmäla även till praktikplatsen! 
 

 



 

 

Hit vänder du dig 

Ärende   Kontakta   Telefon 
 

Adressändring  Expedition   173 00 

Avbrott i studierna  Mentor/SYV  173 05 

Busskort Expedition     173 00 

Datafrågor   IT-ansvarig  170 52 

Elevrådsfrågor  Elevrådets ordförande  

Elevskåp   Vaktmästare  171 29 

Förlorade saker o. dyl.  Vaktmästare  171 29 

Försäkringar  Expedition   173 00 

Hälso- och sjukvård  Skolsköterska  173 14 

Individuellt val  SYV   173 05 

Informationssökning  Bibliotekarie  173 06 

Ledighet   Mentor/Skola24 

Lokalfrågor  Rektor   173 34 

Läroböcker   Undervisande lärare 

Ordningsfrågor  Mentor     

Personliga problem  Kurator   173 87 

Prov   Undervisande lärare 

Prövning   Ämnesansvarig/Undervisande lärare 

Schemafrågor  Mentor/programansvarig 

Sjukanmälan  Direkt i Skola24 & APL-plats 

Stipendier   SYV   173 05 

Studie- och yrkesvägledning SYV   173 05 

Studier/arbete utomlands SYV   173 05 

Studiesvårigheter o. dyl. Specialpedagog     0725 - 31 67 80 

Utökat eller reducerat program SYV  

Val av kurs   SYV 

Val av program  SYV (senast 15 september) 

 

 

I tveksamma fall kan du alltid vända dig till din mentor eller programansvarig,  

som hjälper dig tillrätta. 

 

Tider då skolkurator & skolsköterska är på Kunskapskällan 
Skolkurators tider: må, tis & fre 8.00 – 16.30. 

Skolsköterskas tider: mån, tis, fre 8.00 – 16.30. 

Då kurator och sköterska är på annan skola kan du alltid nå dem på mail och telefon. 

  



 

 

Praktisk information A -Ö 

 

Anslagstavlor 

På Kunskapskällan finns sex stora anslagstavlor. Två av dem är placerade i 

caféet, en i biblioteket, en i ljusgården utanför EKHUSA:s lärarrum, och två 

finns på övervåningen. Anslagstavlan i biblioteket är till för skolans information. 

Anslagstavlan under trappan i caféet är elevrådets. Anslagstavlan som finns i 

direkt anslutning till caféet är elevernas. Övriga hör till de olika programmen. 

 

För anslag gäller att du ska sätta datum och namn på dem - gamla anslag tas 

bort. Man får inte sätta upp några som helst anslag som är kränkande för 

enskilda eller grupper. Anslag på andra ställen än anslagstavlor tas bort. 

 

Det finns även digitala skärmar med info om matsedel, busstider, eventuellt 

inställda lektioner m m. 

 

APL 

APL (Arbetsplatsförlagd utbildning) är utbildning som genomförs på en 

arbetsplats utanför skolan. Det är samma krav på närvaro under praktiken, som 

för vanliga lektioner och all annan verksamhet i skolan. Det är elevens ansvar att 

ta sig till sin apl-plats. 

 

Betyg 

Följande betyg används inom gymnasieskolan: A, B, C, D, E, F och vågrätt streck. 

F är ett icke godkänt betyg, streck innebär inget betyg. 

 

Elever har rätt att genomgå prövning i alla kurser som finns med i elevens 

individuella studieplan om eleven inte tidigare fått godkänt betyg på kursen eller 

om eleven fått betyget F på den. 

 

Betygsdokument 

Efter genomförda gymnasiestudier får du ett examensbevis om du följt din 

individuella studieplan. Examensbeviset är från ett fullständigt program om det 

innehåller kurser på 2500 poäng. Beviset kan också vara från reducerat eller 

utökat program. 

 

Elev som inte genomfört alla sina kurser, eller som avslutar sina studier innan 

den individuella studieplanen är uppfylld får ett s k studiebevis. 

 

Den individuella studieplanen, eller utdrag ur betygskatalogen, skickas hem efter 

år 1 och år 2. 



 

 

Bibliotek 

Skolans bibliotek är öppet hela dagen för elever och personal på Kunskapskällan. 

Det går att söka i bibliotekets katalog både på biblioteket och via Internet. Gå 

in på skolans hemsida och klicka på Bibliotek. 

Busskort 

Om du är bosatt mer än 5 km från skolan har du rätt till busskort, om du måste 

åka med allmänna kommunikationer. Detta gäller inte om det finns skolskjutsar. 

Kortet får du av din mentor vid skolstarten eller på expeditionen. Om du tappar 

bort kortet kan du, mot en avgift på 100 kr få ett nytt. Finns kortet kvar, men 

blivit förstört får du kostnadsfritt ett nytt. Kortet måste då uppvisas.  

 

Alla elever på de nationella programmen får ett fritidskort som gäller under 

läsåret, fram till 15 september nästa år. Fritidskortet är en värdehandling. Om du 

tappar bort kortet kan du, mot en avgift på 400 kr få ett nytt. Finns kortet kvar, 

men blivit förstört får du kostnadsfritt ett nytt. Kortet måste då uppvisas. 

 

Du ska alltid rapportera borttappat/förlorat kort till skoladministratör, även om 

du inte vill beställa ett nytt! 

Byte av kurs/program 

Du får inte sluta en kurs eller byta till en annan innan du ansökt om detta hos 

SYV och fått skriftligt beslut av rektor. 

 

Dator 

Du får låna en bärbar dator under din studietid. För att få låna datorn måste du 

skriva på en överenskommelse med regler om hur du får använda den. Du får 

inloggningsuppgifter och viss utbildning i att använda olika program som är 

nödvändiga för skolarbetet. När du är färdig med din utbildning ska du lämna in 

din lånedator, den ska då vara i gott skick. 

 

Drogpolicy 

Skolinspektionen säger ja till drogtester på förekommen anledning, om de sker 

med fullt och reellt samtycke från eleven, och vårdnadshavare för omyndiga 

elever. Det kan till exempel handla om överenskomna drogtester som skolan 

genomför inför vissa farliga moment. 

 

På skolan förekommer träning/sökning med narkotikahundar (efter ordinare skoltid). 

 

För elever på praktik gäller att de följer arbetsplatsens regler. Vid misstanke om 

att praktikelev använder droger har arbetsplatsen rätt att utkräva drogtest på 

samma sätt som för sina anställda. Om eleven ej samtycker riskerar eleven att 

förlora sin praktikplats. Detsamma gäller för arbetsplatsens slumpvisa drogtester.  



 

 

Elevhälsoteam 

I EHT ingår rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, mentorer och 

studie- och yrkesvägledare (SYV). Se under varje rubrik vilken hjälp du kan få av 

dem! 

 

Elevkonferens 

Vid behov inbjuds elev och vårdandshavare till elevkonferens med EHT. 

Elevråd 

På skolan finns ett elevråd. Du får mer information om elevrådet från dess 

ordföranden. Elevrådet utser ledamöter till bl a skolkonferensen. 

 

Elevskyddsombud 

Elevskyddsombud skall delta i arbetsmiljöarbetet på skolan.  

Meddela din mentor om du vill bli elevskyddsombud! 

 

Elevskåp 

Under introduktionsdagarna får du en kod till ditt elevskåp av vaktmästaren. 

Elevskåpen är avsedda för böcker och andra hjälpmedel som är nödvändiga för 

skolarbetet. De är inte privata, därför kan rektor med hjälp av vaktmästare 

beordra att de öppnas vid misstanke om t ex brott. 

 

Examensmål 

Alla nationella program i gymnasieskolan har examensmål. Examensmålen ska 

styra utbildningen och gymnasiearbetets utformning och innehåll. 

 

Frånvaro 

Fråvaro rapporteras in varje dag för varje lektion.  Varje vårdnadshavare som 

har inloggning i Skola24 får automatiskt meddelande vid ogiltig frånvaro. 

  

Fullständigt program 

Fullständigt program är 2500 poäng. Efter genomfört fullständigt program får 

man ett examensbevis. 

 

Fusk 

Fusk är att i provsituationer använda sig av otillåtna hjälpmedel samt att 

otillåtet samarbeta vid individuella uppgifter. 

 

Fusk är att i inlämningsuppgifter använda sig av otillåtna metoder, t ex kopiera 

eller skriva av någon annans text, helt eller delvis, i din egen text utan att ange 

källan, så att det framstår som att du skapat texten själv, ett så kallat plagiat. 

 

Om du ertappas med att fuska eller plagiera får du inget betyg/bedömning på 



 

 

provet eller inlämningsuppgiften. Läraren kontaktar alltid rektor. Fusk kan leda 

till samtal med dig, och vårdnadshavare om du är omyndig. Läraren avgör hur dina 

kunskaper ska utvärderas vid senare tillfälle. 

 

Enligt Skollagen betraktas alla former av fusk som en allvarlig förseelse. 

 

Upprepat fusk kan leda till avstängning enligt Skollagen kap 5, § 17. 

 

Försäkringar 

Samtliga elever vid Kunskapskällan är försäkrade dygnet runt vid olycksfall som 

avser personskador. Elev på praktik, APL eller studiebesök är ansvarsförsäkrad. 

Vid skada: kontakta mentor, skolsköterska eller kurator. 

 

G-svit 

G-svit med g-mail, kalender och Classroom är skolans lärplattform. Här finns dina 

kurser med material och uppgifter som du får av dina lärare.  

 

Gymnasiearbete 

Alla elever ska i år 3 genomföra ett gymnasiearbete på 100 poäng. 

 

Gymnasiegemensamma ämnen 

Det finns åtta obligatoriska kurser som ingår i alla nationella program: Engelska, 

Idrott och hälsa, Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap, 

Svenska och Historia. 

 

Gäster 

Om du önskar ha med gäst till skolan ska du ska först ha inhämtat tillstånd av 

mentor eller rektor. Om du får tillåtelse att ta med gäst(er) till skolan ansvarar 

du för dem. Gäster är då välkomna till cafeterian men endast i undantagsfall 

inom resten av skolan.  

 

Hemsida  

På Kunskapskällans hemsida läggs information som utomstående ska se. Besök 

gärna hemsidan - har du synpunkter på innehåll? Meddela mentor eller rektor!  

Hemsidans adress: www.kunskapskallan.se  

 

Hälsosamtal 

Under årskurs 1 kallas alla elever till ett hälsosamtal. Vi vill att du som elev ska 

lära dig förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår och även hur 

du själv kan klara upp enkla sjukdomsproblem.  

 

 



 

 

Individuellt val 

Det individuella valet omfattar 200 poäng. Det individuella valet är obligatoriskt. 

Du gör valet under år 1 och läser individuella val i år 2 och 3. Vi försöker starta 

alla kurser som erbjuds, om tillräckligt många elever väljer dem.  

 

Individuell studieplan 

Du har en plan över dina studier.  

Tillsammans med din mentor kontrollerar du varje termin att den stämmer. 

 

Information 

Du är skyldig att hålla dig informerad om vad som gäller.  

Kontrollera din e-post och Vklass varje dag! 

 

Klassråd 

Varje klass har klassråd. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och 

deras mentorer och behandlar frågor som är av gemensamt intresse.  

Klassrådet väljer också representanter till elevrådet. 

 

Kopiering 

Du får använda kopieringsmaskinen i skolbiblioteket. Där kopierar du gratis. 

Använd den med förnuft. 

 

Kurs/kursplaner 

All undervisning sker inom ramen för kurser som omfattar minst 50 poäng. För 

varje kurs finns en kursplan med centralt innehåll och kunskapskrav, och varje 

kurs ska betygsättas. Nästan alla kurser (förutom idrott och vissa 

karaktärsämnen på YRK) är på en eller två terminer - och fortsätter INTE under 

läsåret efter. Därför är det viktigt att hänga med i undervisningen och följa 

planeringen, så att du får ett godkänt betyg i varje kurs. Om du får F i flera 

kurser riskerar du att inte flyttas upp i år 2. 

 

Ledighet 

Eftersom det finns många lov under ett skolår så bör du undvika att ta ledigt 

under skoltid. Varje lektion är viktig för ett gott studieresultat. Enligt skollagen 

kap. 15 och 18 ska elev delta i den verksamhet som anordnas för att ge den 

avsedda utbildningen.  
 

Elever kan av mentor få tre dagars ledighet per läsår för följande: 

- halkkörning, teoriprov & uppkörning (men inte vanliga körlektioner) 

- politiska uppdrag 

- läkarbesök 

- begravning & nära anhörigs sjukdom 

- religiös högtid 



 

 

Rektor får bevilja ledighet utöver dessa tre dagar vid enskilda angelägenheter, 

men skolan gör alltid en samlad bedömning av elevens studiesituation innan 

ledighet eventuellt beviljas. 

 

Om du måste vara ledig och har giltiga skäl skall du ansöka om ledighet minst en 

vecka i förväg i Skola24. Du ansvarar själv för att ta igen det du missat när du 

varit frånvarande.  

 

Lunch 

Kunskapskällans elever äter i Altorpskolans matsal kl. 12.00-13.00, då har de 

flesta eleverna på Altorpskolan ätit färdigt. Matsedel finns i Vklass. 

 

Mentorskap 

Du har en mentor, som du vänder dig till i de flesta frågor. Mentor håller också 

kontakt med hemmet och har utvecklingssamtal med Dig och Dina föräldrar varje 

termin. 

 

Mobiltelefoner 

Elever lämnar sina mobiler i skåpen, eller i väskan under lektionstid. 

Mobilförvaring kan erbjudas i klassrummet, då ska mobilens ljud vara avstängt. 

 

Närvaro 

All undervisning på Kunskapskällan är obligatorisk. Vi förväntar oss att våra 

elever finns på skolan under hela skoldagen. Vid schemabrytande aktiviteter 

gäller inte håltimmar eller sovmorgon, utan ordinarie skoltid: 8.30 - 16.10. 

 

Följande åtgärder aktualiseras vid otillåten och/eller onormal frånvaro: 

Steg 1  Vid ogiltig frånvaro skickas automatiskt meddelande till 

vårdnadshavare. Elev kallas till samtal med mentor. 

Steg 2 Elev kallas till samtal med skolsköterska.  

Steg 3 Elev och målsman kallas till elevkonferens.  

 

Ogiltig frånvaro 

Skolan rapporterar ogiltig frånvaro som uppgår till fyra timmar eller mer under 

en 30-dagarsperiod till CSN.  

 

Om en elev är borta utan att skolan har godkänt det ska skolan rapportera det 

till CSN som skolk. Detta gäller all ogiltig frånvaro. Sjukdom betraktas inte som 

ogiltig frånvaro. 

 

Omläsning av kurs 

Elever har rätt att läsa om kurs som finns med i elevens individuella studieplan 



 

 

om eleven inte tidigare fått godkänt betyg på kursen. Sådan prövning är 

kostnadsfri. Använd särskild ansökningsblankett för detta. 

 

Omprov 

Nästan varje vecka finns möjlighet att göra omprov, onsdagar efter lektionstid. 

 

Orättvis bedömning 

Om du anser att du blivit orättvis bedömd i en kurs, kan du anmäla detta till rektor, 

som överlämnar ärendet (utan namn) till ämnesgruppens lärare att hantera. 

 

Programgemensamma ämnen 

För varje program i gymnasieskolan finns ämnen som är gemensamma för 

programmet och ska läsas av alla elever på programmet. 

 

Prövning 

Efter avslutade gymnasiestudier kan man göra s k särskild prövning för att höja 

ett betyg som är godkänt. Sådan prövning är avgiftsbelagd. All prövning 

omfattar hela kursen. 

 

Rökning 

Det är inte tillåtet att röka vare sig i skolan eller inom skolans område. 

 

Sjukanmälan 

Om du är över 18 år sjukanmäler du dig själv. Är du under 18 år skall dina 

föräldrar/vårdnadshavare sjukanmäla dig.  

Anmälan görs direkt i Skola24. Du måste sjukanmäla dig för varje dag du är 

frånvarande. 

Är du sjuk mer än 5 skoldagar ska du visa läkarintyg eller intyg från 

skolhälsovården. 

 

Skola24 

I Skola24 finns schema och närvarorapportering. Dina vårdnadshavare 

sjukanmäler direkt i Skola24 om du är sjuk. När du fyllt 18 får du själv 

sjukanmäla dig. 

 

Om du ska söka ledigt gör du det i Skola24 (se även ovan under rubriken 

Ledighet). 

  

Skolkonferens 

Skolkonferensen behandlar vissa frågor som är av stor betydelse för eleverna  

(t ex vid prioritering av studieresor) samt ger informationsutbyte, samråd och 

gemensamma diskussioner mellan rektor, personal och elever. 



 

 

 

Elever väljer fyra representanter genom elevrådet och personalen väljer fyra 

representanter. För varje ledamot ska det finnas en ersättare. Rektor är 

ordförande för skolkonferensen. Vid sammanträdet förs protokoll. 

 

Skolkurator 

Hos skolkurator kan du få hjälp om du har känsliga frågor, skolkurator har 

tystnadsplikt om allt ni diskuterar som rör dig eller en grupp. Du kan även få 

hjälp i kris. Skolkuratorn kan också hjälpa dig vid kontakt med andra 

myndigheter, t ex ungdomsmottagningen och socialförvaltningen.  

Skolkurators tider: må, tis & fre 8.00 – 16.30.  

 

Skolsköterska 

Hos skolsköterskan kan du få hjälp, stöd och rådgivning om din hälsa. Du kan 

även få hjälp med lättare sjukvård men om problemen är av sjukvårdskaraktär 

hänvisas du till Vårdcentral eller liknande. Är du tveksam om du behöver ta 

kontakt med annan verksamhet kan du alltid fråga skolsköterskan om råd. Det är 

bättre att söka upp skolsköterskan en gång för många än inte alls!  

Skolsköterskan genomför hälsosamtal med alla elever i år 1. 

Skolsköterskas tider: mån, tis, fre 8.00 – 16.30. 

 

Specialkost 

Inför varje läsår ska nytt intyg om specialkost skickas till kostenheten. Detta 

görs genom att du går in på Herrljunga.se. Klicka på rutan där det står Digital 

självservice e-tjänster, välj sedan Barnomsorg och utbildning och sen Kost. 

Du loggar in med ditt Bank Id.  

 

Vid ändrade förhållanden under läsåret, meddela kostenheten omgående.  

Vid sjukdom, ledighet eller fasta - meddela kostenheten på berörd skola före 

klockan 08.00. Vänligen kontakta växeln på nummer 0513-17000. 

Detta behöver göras för att våra gäster ska få den mat de behöver, och för att 

undvika att mat tillagas och slängs. 

 

Specialpedagog 

Specialpedagogen är ett stöd för både lärare och elever, särskilt i arbetet kring 

extra anpassningar och särskilt stöd. Om du upplever svårigheter i någon kurs, 

behöver tips om studieteknik eller organisation av ditt skolarbete - kontakta 

specialpedagogen via mail, telefon eller direkt personligen.  

Studieavbrott 

Kontakta mentor eller SYV vid avbrott eller uppehåll av studierna. Oavsett om 

du avslutar, eller tar uppehåll ska du återlämna lånade arbetskläder, verktyg, 

böcker, dator och buss-/tågkort samt tömma ditt skåp. 



 

 

Studiebidrag 

Under gymnasietiden har du rätt till studiebidrag, f. n. 1250:-/mån,  för 10 

månader om året (september-juni). Vid ogiltig frånvaro upphör rätten till 

studiebidrag. Giltig frånvaro såsom beviljad ledighet eller sjukdom påverkar inte 

studiebidraget. 

 

Studieresor 

Studieresor ska ha ett utbildningssyfte. De ska planeras så att tid tas från de 

kurser vars innehåll ligger till grund för en studieresa. Den ska vara väl planerad 

och en plan ska inlämnas till rektor. 

 

Stödundervisning 

Stödundervisning ges i Svenska, Matematik och Engelska. Alla elever är välkomna, 

men särskilt viktigt är stödet för de som har svårigheter med att nå betyget E.  

Stöd kan ges även i andra ämnen, och planeras då in på schemat i samverkan med 

undervisande lärare och eventuellt specialpedagog. 

 

SYV 

Hos SYV har du möjlighet till enskilda samtal och du får råd och hjälp i dina olika 

val under gymnasietiden. SYV har också informationsmaterial från bl. a. 

högskolor och universitet. Nästan all information om yrken och studier kan du 

hitta på Internet. Bra information och länkar finner du på www.ams.se.    

Det är viktigt att Du själv tar ansvar för att skaffa information. 

 

Utvecklingssamtal 

Mentor genomför utvecklingssamtal med varje elev en gång per termin. 

Vårdnadshavare till omyndig elev bjuds in, och erbjuds samma information. 

 

Utrymning av skolan 

Vid brand eller annan fara ljuder larmsignal. Lämna då lugnt och sansat lokalerna 

omedelbart och gå till uppsamlingsplatsen i stadsparken. Stanna där tills 

ytterligare anvisningar kommer.  

INGEN FÅR STANNA KVAR I SKOLAN DÅ LARMET LJUDER! 

Skolans utrymningsplan finns uppsatt i alla klassrum – titta på den redan nu! 

 

Utökat program 

Elev kan få delta i undervisningen i en eller flera kurser som ligger utanför 

elevens fullständiga program. Hänsyn tas till elevens undervisningssituation och 

om plats finns i gruppen. Tala först med din mentor, därefter tar du kontakt 

med SYV. Det är alltid rektor som beslutar om utökat program ska beviljas. 

 

 

http://www.ams.se/


 

 

VKlass 

Allt som rör betyg, omdömen och utvecklingssamtal finns i Vklass.  

Manual för inloggning i Vklass finns på hemsidan. 

 

Öppettider 

Skolan är öppen måndag – fredag kl. 07.30 – 16.00. 

Cafeterian är öppen måndag – fredag kl. 09.00 – 14.30.  

Under lov gäller andra öppettider. 



 

 

 


