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Välkommen till åkrahäll
skolan med engagemang

Du har valt Åkrahäll.  När du gjort detta val har du bestämt dig för 
att gå på en skola där fler elever klarar sin utbildning och uppnår 
högre betyg än på många andra skolor. 

En förklaring till att resultaten på Åkrahäll blir så bra är att vi alla 
tänker ”engagemang”. Det betyder att alla anstränger sig lite extra för 
att du ska nå dina mål. 

Det betyder också att vi har höga förväntningar på ditt engagemang 
när det gäller dina studier och ditt eget lärande. Vi räknar med att du 
gör ditt bästa, och vi finns här för att stötta dig om du behöver det.

Vi kommer göra vårt bästa för att du inte ska ångra ditt val av
Åkrahäll. Vi vill att det ska gå bra för dig, och vi är beredda att
tillsammans med dig skapa bästa möjliga förutsättningar för
framtiden!

Vi önskar dig som är ny elev välkommen till Åkrahäll och dig som 
redan går på skolan välkommen tillbaka!
 
/Skolledningen

• Vi har cirka 500 gymnasieelever och 100 lärare.

• Vi har för närvarande tio  nationella program av olika
karaktär på skolan. På skolan finns även introduktionsprogram 
och vuxenutbildning.

• Vi har under flera år befunnit oss i toppen bland skolorna i 
Sverige vad det gäller resultat.

• Den röda bubblan som finns i Åkrahälls logga föreställer ett 
frö.

• Skolbyggnaden stod klar 1969 och byggdes även för att
kunna fungera som ett beredskapssjukhus i händelse av krig. 

• Hantverksprogrammet med inriktning mot glashantverk är  
unikt i Sverige och är riksrekryterande. 

• Alla elever på gymnasiet får tillgång till egen dator. 

• Vi har en skolidrottsförening (ÅIF) som anses vara ett
föredöme i landet. ÅIF har aktiviteter för alla!
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Det	är	viktigt	för	oss	att	trivseln	i	skolan	ska	vara	så	hög	som	möjligt.	Därför	arbetar	vi	aktivt	för
att	du	som	börjar	gymnasiet	ska	känna	dig	trygg	och	välkommen	på	skolan.

För att uppnå detta inleder vi, sedan några år tillbaka, höstterminen med speciella
introduktionsdagar	för	dig	som	börjar	i	årskurs	1.	

Under introduktionsveckan samarbetar elevorganisationerna och personalen genom att anordna
ett	antal	aktiviteter	tillsammans.	På	onsdagen	är	det	en	heldag	i	Svartbäcksmåla	med	samarbetsövningar.

Viktigt	är	att	ingen	deltar	i	aktiviteter	som	hen	inte	vill	vara	med	om.
Säg i så fall till tydligt till din klassföreståndare!

Välkomna, alla nya ettor!

INTRODUKTIONSVECKAN

tjänstegarantier
Lärandenämnden 

Om	mobbing,	trots	nolltolerans,	förekommer	vidtas	åtgärder	inom	två	arbetsdagar.

Skrivelser	och	frågor	till	lärande-	och	kulturförvaltningen	besvaras	inom	fem	arbetsdagar.

Verksamheterna	värnar	allas	lika	värde.	I	de	fall	problem	upptäcks	eller	påtalas	inbjuds	berörda	inom	fem	
arbetsdagar	till	ett	samtal.

Då det uppmärksammas att en elev är i behov av särskilt stöd, påbörjas arbetet med planerade åtgärder 
inom	tre	veckor.

Elever och föräldrar kan få information om utbildningsmål och kriterier i varje ämne och en
betygsmotivering	i	förhållande	till	kriterierna.	Elever	och	föräldrar	ska	vid	läsårets	början	och	inför
utvecklingssamtal	upplysas	om	möjlighet	att	få	denna	information.
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kontaktuppgifter

Gunilla Pettersson
Telefon: 0481-455 63

E-post:		gunilla.pettersson@nybro.se

Per Johannesson
Telefon: 0481-455 73

per.johannesson@nybro.se
EK, HA, SA, IM

Helén Fredriksson
0481-456 01

helen.fredriksson@nybro.se
FT, VO

Susanne Carlsson
0481-455	97

susanne.carlsson@nybro.se
EE, HVG, HVF, NA, TE

GYMNASIECHEF

Rektorer

fler viktiga personer på åkrahäll
Victor Henriksson
Ekonomi,	inköp.

Telefon: 0481-455 61
E-post:	victor.henriksson@nybro.se

Adonis Al-Zapin
Ekonomi,	inköp.

Telefon: 0481-455 61
E-post:	adonis.al-zapin@nybro.se

Ulrika Magnusson
Elevadministration, CSN, betyg, studieplaner

Telefon:	0481-455	59
E-post:	ulrika.magnusson@nybro.se

Ellen Frimodig
Planering,	schema
Telefon:0481-455	91 

E-post:	ellen.frimodig@nybro.se

Håkan Storm
Åkrahälls bibliotek

Telefon: 0481-455 78
E-post:	hakan.storm@nybro.se	

Martin Persson
Marknadsföring, hemsida
Telefon:	0481-452	93

E-post:	martin.a.persson@nybro.se	

Asma Al-Salal
Café Mötesplats

Telefon: 0703 361 520
E-post:	asma.al-salal@nybro.se

Adam Ekholm
Köksföreståndare

Telefon: 0481-455 84
E-post:	akrahall@Nybrokommun.onmicrosoft.com

Juste Andziulyte
Städning av skolan, arbetsledare

Telefon: 0481-456 87
E-post:	juste.andziulyte@nybro.se	

Per Olausson
Vaktmästare

Telefon: 0481-455 70
E-post:	per.olausson@nybro.se	
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KLASS ÅK 1, program   Klassföreståndare  Kontaktuppgifter

EE20,	El	och	energi	 	 	 	 Marcus	Cedmert	 	 Marcus.Cedmert@nybro.se	 
	 	 	 	 	 	 Stefan	Gustafsson	 	 Stefan.Gustafsson@nybro.se

EK20,	Ekonomi	 	 	 	 Henric.Gustavsson	 	 Henric.Gustavsson@nybro.se
	 	 	 	 	 	 Annika	Eriksson	 	 Annika.Eriksson@nybro.se

FT20,	Fordon	och	transport	 	 	 Anders	Blomberg	 	 Anders.Blomberg@nybro.se
	 	 	 	 	 	 Peter	Dahlström	 	 Peter.Dahlstrom@nybro.se

HVF20,	Hantverk	-	finsnickeri		 	 Sverker	Arnesson	 	 Sverker.Arnesson@nybro.se

HVFIM20,	Hantverk	-	finsnickeri	 	 Azad	Ali	 	 	 Azad.Ali@nybro.se
	 	 	 	 	 	 Emma	Gunnarsson	 	 Emma.Gunnarsson@nybro.se

IM20,	Introduktionsprogrammen	 	 Ketty	Franzén		 	 Ketty.Franzen@nybro.se

NA20,	Natur	 	 	 	 	 Amila	Kautto	 	 	 Amila.Kautto@nybro.se
	 	 	 	 	 	 Sanna	Sjöstrand	 	 Sanna.Sjostrand@nybro.se

SA20,	Samhäll	 	 	 	 Thomas	Lund	 	 	 Thomas.Lund@nybro.se
	 	 	 	 	 	 Gunnel	Hubinette	 	 Gunnel.Hubinette@nybro.se

TE20,	Teknik	 	 	 	 	 Amila	Kautto	 	 	 Amila.Kautto@nybro.se
	 	 	 	 	 	 Sanna	Sjöstrand	 	 Sanna.Sjostrand@nybro.se

VO20,	Vård-	och	omsorg	 	 	 Liza	Almroth	 	 	 Liza.Almroth@nybro.se

klassföreståndare åk 1

Föreningens tema är ”Rörelse här och nu” - vilket syftar till
rörelse	i	skolmiljön	på	ett	enkelt	sätt.	Schackspelet	och
ÅIF-stugan samt volleybollplan, frisbeegolfbana, fotbollsmål och
basketkorg	är	exempel	på	detta.
Åkrahällskolans IF anordnar varje år olika aktiviteter som
till	exempel	Lusserugbyn	och	skidresa	till	Hestra.

Föreningen delar ut Idrottsskölden samt andra idrottspremier
till	avgångselever	varje	år.
 
För mer information kontakta: 
Stefan Gustafsson
Telefon: 0481-455 85 

åkrahällskolans if

Peter Martinsson, samordnare.
peter.martinsson@nybro.se
Telefon:               0481-455 85

IDH - idrott, specialidrott
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Elevhälsan
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om du behöver vägledning, stöd och hjälp

Ibland kan man hamna i situationer som gör att det kan vara svårt att koncentrera sig på studierna
och/eller	situationer	som	gör	studierna	svåra	på	olika	sätt.	

Det kan handla om:
*	Att	man	på	grund	av	språk-,	läs-	och	skrivsvårigheter	har	svårt	att	tillägna	sig	undervisningen.
*	Att	man	känner	sig	kränkt	av	någon	i	skolan.	*	Att	man	har	problem	med	hälsan	. 
*	Att	man	har	problem	hemma.	*	Att	man	inte	trivs	på	sitt	program.

Om du skulle hamna i en sådan situation så har vår personal ambitionen att vara uppmärksamma och
upptäcka	det.	Vi	vill	att	dina	gymnasiestudier	ska	gå	så	bra	som	möjligt	med	hänsyn	taget	till	de
omständigheter	som	du	lever	under.	Skulle	ingen	i	skolan	uppmärksamma	att	du	har	bekymmer
så	är	det	viktigt	att	du	tar	kontakt	med	någon	av	oss	i	personalen.

Det	finns	lösningar	på	det	mesta	och	olika	sätt	som	vi	kan	hjälpa	dig	på.	Du	kan	prata	med	din
klassföreståndare	eller	någon	i	elevhälsan.

Vi	har	möjligheter	att	erbjuda	dig	god	och	kvalificerad	hjälp	i	form	av	vår	elevhälsa.
Där	ingår	speciallärare,	studie-	och	yrkesvägledare,skolsköterska	och	kurator.	 

Det är viktigt för oss att du mår så bra som möjligt i skolan! - Elevhälsan

Framtidstro kan handla om att spegla sina egna förmågor i det 
som	samhället	erbjuder.	[—-]	I	skolan	kan	vi	bidra	till	detta
genom att vara tydliga med vad som krävs i ett enskilt ämne 
men också varför kraven och målen ser ut som de gör i det
enskilda	ämnet.	Vi	på	skolan	tror	att	elevernas	motivation	till	
sina studier ökar om de förstår varför de behöver sin utbildning 
och	sina	kunskaper,	men	också	vad	utbildningen	kan	leda	till. 

Läs mer ur skolans SYV-plan i portalen

plan för studie- och yrkesvägledning på åkrahäll

Drogpolicy
På	vår	hemsida	akrahall.se hittar 
du information om hur vi arbetar 
för att aktivt förebygga bruk av 
droger.		

Ett uppdrag för hela skolan
En viktig uppgift som vi har i skolan är att ge våra elever framtidstro. 

Se kontaktuppgifter på nästa sida →

studieverkstad
På	Åkrahäll	finns	det	en	studieverkstad	som	du	har	tillgång	till	under	håltimmar	för	att	jobba	med	dina
studier	i	lugn	och	ro.	Där	finns	pedagogisk	personal	att	tillgå.	Att	utnyttja	håltimmar	till	studier	gör	att	du	får	
mer	tid	över	till	annat	efter	skoldagens	slut.

Om du vill eller behöver ha mer stöd eller tid än den ordinarie undervisningen är detta ett ypperligt tillfälle 
att	utnyttja.	På	gymnasiet	har	man	sällan	läxor	från	dag	till	dag,	men	däremot	inlämningar	och	kunskapsmål	
som	ska	nås	inom	en	viss	tid	så	det	gäller	att	vara	på	banan	hela	tiden.

Det kan även tänkas att du behöver extra stöttning eller få sitta och jobba enskilt under pågående
lektionstid	–	den	möjligheten	finns	också.	Dessa	tillfällen	kommuniceras	via	undervisande	lärare	och
ansvarig	i	studieverkstaden.	Du	tar	med	dig	eget	material	att	arbeta	med.
Riskerar	du	att	inte	nå	målen	kan	du	bli	schemalagd	i	studieverkstaden	och	då	är	det	närvaro	som	gäller.	
Annars är studieverkstaden helt frivillig och till för alla elever på nationella program oavsett vilken
betygsnivå	man	strävar	mot.	Det	finns	lösningar	på	det	mesta	och	olika	sätt	som	vi	kan	hjälpa	dig	på.
Du	kan	prata	med	din	klassföreståndare	eller	någon	i	elevhälsan.
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Elevhälsan

Anna Adolfsson
Studie- och yrkesvägledare 

Telefon: 0481- 455 50
E-post:	anna.adolfsson@nybro.se	

Martina Winst
Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0481- 455 58
E-post:	martina.winst@nybro.se

Anna Bramming
Kurator 

Telefon: 0481- 455 86
E-post:	anna.bramming@nybro.se

Anna Wadsten
Kurator

Telefon: 0481- 455 76
E-post:	anna.wadsten@nybro.se

Ann-Sofie Bäckström
Skolsköterska

Telefon: 0481- 455 21
E-post:	Ann-Sofie.Backstrom@nybro.se	

Johanna Johansson
Specialpedagog

Telefon: 0481- 455 53
E-post:	johanna.johansson@nybro.se	

Kerstin Johansson
Speciallärare

Telefon: 0481- 455 52
E-post:	Kerstin.e.Johansson@nybro.se
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betyg och prövning
Betyg sätts i samband med kursens slutdatum.

Om en elev ej klarat en gymnasiekurs under utsatt 
tid och fått betyget F (icke godkänt) eller S
(betygsunderlag saknas) så kan eleven inte 
komplettera, utan måste gå om hela kursen eller 
göra	en	prövning	på	hela	kursen.	 
 
Att gå om en kurs innebär att gå hela kursen från 
början	och	följa	ordinarie	lektioner.	
Att göra en prövning innebär att man får läsa in en 
kurs	på	ett	mer	självständigt	sätt.
Man får ett antal uppgifter som man sedan får
”tenta	av”	med	ansvarig	lärare.	

En	prövning	gör	du	under	tiden	du	går	i	skolan.	Du	
anmäler	dig	genom	att	fylla	i	en	blankett	som	finns	i	
skoldokument	i	portalen.
Blanketter lämnas till Ellen Frimodig på
expeditionen.För	prövning	på	hösten	måste
anmälan	ske	senast	den	15	september.
För	prövning	på	våren,	anmälan	senast	15	februari. 

Du kan göra en särskild prövning efter att du
avslutat	din	gymnasieutbildning.

För mer information kontakta studie– och
yrkesvägledare	Martina	Holmsten.

rutiner för byte av kurs under terminen
Elev som av någon anledning vill byta
individuellt val eller valbar kurs under pågående 
termin kan göra detta fram till 30/8 för kurser 
som startat höstterminen och 24/1 för kurser 
som startat vårterminen.

Eleven tar då kontakt med Ulrika Magnusson eller 
Ellen	Frimodig	som	finns	på	expeditionen	och
meddelar	avhoppet	och	väljer	ny	kurs.

Elev som vill byta kurs efter dessa datum måste få 
det	beviljat	av	respektive	rektor. 
Du behöver göra en ansökan om kursbyte och
ge	en	motivering	till	varför	du	vill	byta.
 
Att utebli från undervisningen kan leda till att
underlag	för	betyg	saknas	och	betyget	S	sätts.
Detta innebär att du inte kan få en
gymnasieexamen.

handlingsplaner
Ordningsregler, Likabehandlingsplan och
Drogpolicy

Vi är många personer som rör oss på Åkrahäll
dagligen	—	elever,	lärare	med	flera.	För	att	alla	
dessa ska fungera tillsammans har skolans Lokala 
styrelse	(LS)	upprättat	speciella	ordningsregler.
En uppdaterad version av dessa regler hittar du i 
portalen.

En självklarhet är att Åkrahäll ska vara en skola, fri 
från alla former av diskriminering och annan
kränkande	behandling.	Viktigt	är	att	du	tar	del	av
vår	Likabehandlingsplan	som	du	finner	i	portalen.

Lika självklart är att Åkrahäll ska vara en trygg och 
drogfri skola som aktivt arbetar för att förebygga 
ohälsa	hos	eleverna.	Drogpolicyn	finner	du	i	
portalen innehållande mål samt åtgärder vid
misstanke	om	missbruk.

DET ÄR INTE
TILLÅTET FÖR 

ELEVER ATT HA 
SIN MOBIL PÅ
LEKTIONSTID

DET ÄR INTE
TILLÅTET FÖR 

NÅGON ATT RÖKA 
PÅ SKOLANS

OMRÅDE



om du blir sjuk
Att du som elev är närvarande på samtliga
lektioner är viktigt för att vi ska kunna hjälpa dig 
att nå så goda resultat som möjligt. Men någon 
gång då och då blir vi sjuka. Och ibland blir man 
så sjuk att man måste stanna hemma från
skolan. 

När det gäller sjukfrånvaro från lektioner gäller föl-
jande på Åkrahäll: 

●	Om	du	vaknar	och	märker	att	du	inte	kan	gå	till	
skolan	ska	detta	anmälas.	Detta	gör	du	i	första	hand	
per	telefon	till	din	klassföreståndare.	I	andra	hand	
anmäler	du	dig	till	någon	annan	av	dina	lärare.

●	Sjukdom	ska	anmälas	av	vårdnadshavare	eller	
myndig	elev	till	klassföreståndare	varje	ny	sjukdag. 

●	Om	du	är	sjuk	längre	än	en	vecka	eller	vid	fler	än	
tre tillfällen under en månad vill vi att du visar ett 
läkarintyg.	Du	ska	också	ta	kontakt	med	din
klassföreståndare för att hen ska kunna hjälpa dig 
med att kontrollera vad du har missat när du varit 
borta.

Ring din klassföreståndare vid sjukdom!

om du måste söka ledigt från skolan
Vi tycker att det är viktigt att eleverna alltid deltar 
i undervisningen för att lyckas så bra som möjligt 
med	sina	studier.	Men	ibland	kan	det	uppstå	behov	
av	att	ta	ledigt	från	skolan	under	en	kortare	tid.	För	
att ledigheten inte ska drabba dina skolresultat så 
har	vi	på	Åkrahäll	vissa	bestämmelser.	

Kortare ledigheter kan beviljas av din klassföre-
ståndare, som får bevilja högst totalt tre dagar per 
termin.	

För att få ledigt längre måste du ansöka om detta 
genom	att		lämna	in	en	speciell	ansökningsblankett.	
Du	hittar	denna	på	vår	hemsida	www.akrahall.se		
under	Blanketter	och	i	skoldokument	i	portalen.
Blanketten lämnas sedan till din rektor senast fyra 
veckor	innan	den	tänkta	ledigheten.	

Gäller ledigheten en resa så ska blanketten lämnas 
innan	bokning	av	resan.	Normalt	ges	ledighet
endast för resa med föräldrar i samband med
förälders	högtidsdag.

När ledighetsorsaken är godkänd av rektor, får du 
tillbaka ansökan som du lämnar vidare till samtliga 
undervisande	lärare	som	lämnar	omdömen.

När läraren bedömer om det är lämpligt att bevilja 
ledigheten tar vi hänsyn till följande faktorer:

●	Hur	det	går	i	dina	kurser	och	om	ledigheten	kan	
drabba	dina	skolresultat.
●	Hur	stor	frånvaro	du	har	haft	i	övrigt	under
terminen.

Efter att lärarna har lämnat sina omdömen tar rektor 
slutgiltigt	beslut	om	ledighet	beviljas. 

Vid ledighet på grund av läkarbesök,
tandläkarbesök eller motsvarande ska kallelse
uppvisas	i	förväg	för	läraren.	

Ledighetsblankett 
finns på vår
hemsida och

portalen.
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modersmål och svenska som andraspråk
På Åkrahäll har du möjlighet att ansöka om att få 
läsa modersmål.  
 
Undervisningen bedrivs i samarbete med
grundskolan	i	Nybro.	För	en	undervisningsgrupp	
krävs	en	viss	gruppstorlek. 

Ansökningsblankett	finns	på	www.akrahall.se
under	Blanketter.

På	Åkrahäll	finns	också	möjlighet	för	dig	att	läsa	
svenska som andra språk om du har ett annat första 
språk. 

Din klassföreståndare eller
svensklärare kontaktar
Ulrika Magnusson som för
in	det	i	studieplanen.

DET ÄR INTE
TILLÅTET FÖR

ELEVER ATT HA SIN 
MOBIL PÅ

LEKTIONSTID

din e-postadress är ditt användarnamn
När du börjar på Åkrahäll får du en  
e-postadress. 

De elever som kommer från högstadieskolor i 
Nybro kommun behåller sin e-postadress
(förnamn.efternamn@edu.nybro.se).

Du kommer att vid skolstarten att bli tilldelad ett nytt 
lösenord	som	du	byter.

För  att använda WiFi på din telefon eller privata 
dator	ska	du	koppla	upp	dig	på	”NybroKommun”. 
Du använder din mailadress som identitet och 
lösenordet är detsamma som du använder när du 
loggar	in	på	en	dator.	Acceptera	eventuella	certifikat.	
 
Du kan använda skolans datorer, logga in dig på 
skolans trådlösa nätverk med din mobil, logga in
och skapa användare på Inläsningtjänst, AV-media 
och	Nationalencyklopedin.

Du loggar in i Microsoft 365 och skolans portal var 
du	än	befinner	dig.	

Det är här du sköter all kommunikation i ditt
skolarbete	och	också	får	viktig	information. 

Viktigt	att	känna	till	är	att	det	finns	vissa
begränsningar	för	hur	skolans	datorer	får	användas.	
Tillgången till vissa typer av sajter som ej direkt har 
med undervisning att göra är begränsad (vi
använder	ett	så	kallat	filter).	

Under undervisningstid gäller lärarens
instruktioner.	Elever	får	ej	gå	in	på	sajter	som
läraren	ej	har	instruerat	hen	att	gå	in	på.

Att använda skolans datorer för att ladda ned spel 
eller andra saker som ej direkt har med
undervisning	att	göra	är	ej	tillåtet.

Får du problem med nätverksinloggningen kan du 
kontakta	IT-tekniker	Tommy	Wilhelmsson.

Mitt användarnamn till Åkrahälls nätverk är:

……………………………………………………………

Mitt lösenord till  Åkrahälls nätverk är:

……………………………………………………………

Tommy Wilhelmsson
Underhåll, support

Telefon: 0481-455 76
E-post:	tommy.wilhelmsson@nybro.se

Tommy hittar du i rummet mittemot expeditionen.

it-tekniker



elevers inflytande och delaktighet på åkrahäll
Du har som elev rätt att känna dig delaktig i din 
skolgång. På Åkrahäll kan du utöva denna
delaktighet på flera sätt. 

Vi har två formella instanser för elevernas
medinflytande	i	verksamheten;	Lokal	styrelse	(LS)	
och	Elevrådet.	Läs	mer	om	dessa	nedan.	 

En annan och lika viktig aspekt av elevernas
medinflytande	äger	rum	i	den	praktiska
vardagssituationen, i klassrummet och i
anknytning	till	undervisningen.

Som elev har du till exempel rätt att: 
●	Vara	med	och	diskutera	huvudupplägget	för	varje	
kurs.
●	Vara	med	under	kursen	och	diskutera
undervisningssätt	och	examinationsformer.
●	Vara	med	och	utvärdera	kursen	muntligt
och/eller	skriftligt.

Läs	mer	om	vår	plan	om	elevers	inflytande	och	
delaktighet på vår hemsida www.akrahall.se under 
rubriken	Om	Åkrahäll/Handlingsplaner.

lokal styrelse (LS)
För	att	garantera	elevernas	inflytande	över
verksamheten på Åkrahäll har vi en Lokal styrelse 
(LS),	där	elever	sitter	med.	

I många viktiga frågor som rör skolan har LS
avgörande	inflytande,	och	kan	ta	beslut	som	övriga	
på	skolan	måste	rätta	sig	efter.	Det	kan	handla	om	
frågor som läsårets längd, utvärdering av kurser, 
inre	och	yttre	miljö	på	skolan	och	så	vidare.

En	elev	är	ordförande.	Det	innebär	att	elevernas	
åsikter	är	viktiga.	Vill	eleverna	någonting	så	blir	det	
också	ofta	denna	åsikt	som	slår	igenom.	

LS	sammanträder	som	regel	en	gång	i	månaden.
Vi ser helst en jämn representation vad det gäller 
kön	och	program.	

Om du är intresserad av att sitta med i LS, kontakta 
då	gymnasiechef	Gunilla	Pettersson.

elevrådet
För att garantera att Åkrahäll ska vara en bra 
och trivsam skola har vi en instans som arbetar 
med elevernas arbetsmiljö - elevrådet. 

Elevrådet arbetar i huvudsak med att skapa trivsel 
på	skolan.	Det	kan	handla	om	att	bevaka	att
eleverna har en god miljö att vistas i under
dagarna.	
Det kan också handla om att anordna aktiviteter 
för eleverna på skolan som fester, skolavslutning, 
studentbal	etcetera.

Elevrådets styrelse väljs för ett år i taget av  
elevrådet.	I	elevrådet	sitter	två	representanter	från	
varje	klass	på	skolan.	Dessa	representanter	har
under elevrådsmöten, som hålls två gånger per
termin,	möjlighet	att	föra	sin	klass	talan.	De	ger	
elevrådsstyrelsen	i	uppdrag	att	utföra	olika	uppdrag.	

Om du är intresserad av att veta mer om
elevrådsarbetet kontakta då Henric Gustavsson,
henric.gustavsson@nybro.se.
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olycksfallsförsäkring
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i din 
skolmiljö. Det innebär att vi hela tiden gör vårt 
bästa för att din arbetsmiljö som elev ska vara 
så bra som möjligt. 

Ibland kan tyvärr dock olyckliga omständigheter 
göra	att	olyckor	eller	sjukdom	inträffar.	

Viktigt att veta, om du skulle hamna i ett sådant 
läge, är att du är försäkrad genom Nybro kommun 
under	skoltid	och	resor	till	och	från	skolan.	

Du är i samband med olycksfall försäkrad för:
●	Läke-,	rese-,	och	tandskadekostnader.
●	Skada	på	tillhörigheter.
●	Sveda	och	värk	samt	lyte	och	men.

Elever som är folkbokförda i Nybro kommun är 
dessutom	försäkrade	dygnet	runt.

Om du råkar ut för olycksfall och tvingas uppsöka 
vård eller liknande är det viktigt att du sparar kvitton 
för	dina	utlägg.	

För	mer	information	kontakta	skolsköterskan.

om ditt studiebidrag
Varje månad får du som gymnasieelev statlig 
studiebidrag. Det är på 1 250 kronor per månad 
och betalas ut under 9 månader, från
september till maj. I vissa fall betalas det även ut 
ett halvt bidrag i juni.

Ansvar för bidraget har Centrala
Studiestödsnämnden	(CSN).	

Man vill från myndighetens sida att du ska uppfylla 
vissa grundläggande krav för att kunna har rätt till 
studiebidrag.	

Det viktigaste av dessa är att man kräver att du 
ska räknas som heltidsstuderande. 

Detta innebär i praktiken att CSN kan göra
bedömningen att du inte är heltidsstuderande om du 
har	upprepad	frånvaro.	Och	på	så	sätt	kan	du
förlora	din	rätt	till	att	få	studiebidrag/studiehjälp.

Tänk på att det inte bara är studiebidraget som
påverkas	om	du	har	frånvaro.	Även	andra,	både	
kommunala	och	statliga	bidrag,	kan	påverkas.
Det innebär att exempelvis bostadsbidrag,
underhåll	och	flerbarnstillägg	kan	påverkas.

Läs mer på www.csn.se.

åtgärder vid fusk
Antaget av Lokal styrelse med elevmajoritet (LS) 2013-01-15

●	Elev	som	avslöjats	med	fusk	erhåller	F	på	momentet/provet.
●	Möjlighet	att	komplettera	moment/prov	finns	ej.
●	Snittbetyget	påverkas	av	underkänt	moment.
●	Anmälan	till	skolledning.
●	Skriftlig	kontakt	med	hemmet	för	omyndiga	elever	
●	Vid	upphovsrättsbrott	bestämmer	skolledning	om	polisanmälan.
●	Fusk	kan	innebära	att	hel	kurs	måste	göras	om.
●	Effekten	av	fusk	regleras	alltid	av	den	enskilde	läraren.
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läsårstider

  Börjar   Slutar   Lovdagar  Studiedagar

HT-20  2020-08-18  2020-12-18  Höstlov v. 44  17-18 september
  (start åk 1)     26 okt - 30 okt 

  2020-08-19
  (start åk 2 och 3)

VT-21  2021-01-08  2021-06-11  Sportlov v. 8  7 januari
     (åk 1 och 2)  22-26 februari  15-16 mars

     Studenten åk 3 2 april 
     ej beslutad  
        Påsklov v. 14
	 	 	 	 	 	 	 	 5-9	april

        13-14 maj


