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ABC
För elever och vårdnadshavare

Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Y
ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Y kortfattad information inför
dina studier hos oss. Spara detta ABC och ta med det hem till dina vårdnadshavare. Det kommer
tillfällen då ni behöver ”slå upp” ett och annat.

Hos oss på Östrabo Y tänker vi på att:
Visa respekt för varandra
På Östrabo Y gör vi det genom att ha en positiv attityd till alla, hälsa på varandra och hjälpa
varandra när det behövs.
Visa respekt för vår utbildning
På Östrabo Y gör vi det genom att komma i tid till lektioner, aktivt delta i undervisningen och
lyssna när andra pratar.
Visa respekt för vår arbetsmiljö
På Östrabo Y är vi rädda om våra gemensamma lokaler och läromedel. Alla hjälps åt för att skapa
en trivsam miljö.
Lycka till med dina studier!
Personalen på Östrabo Y
Besöksadress:

Infanterivägen 1, Uddevalla

Postadress:

451 81 UDDEVALLA

Receptionens öppettider: måndag - fredag kl. 08.00 - 15.00
Telefon:

0522-69 74 04

Läsåret 2020/2021
Höstterminen, HT
Vårterminen, VT

måndag 17 augusti - fredag 18 december
måndag 11 januari - onsdag 9 juni

Lovdagar HT

17 september
26 - 30 oktober (vecka 44)

Lovdagar VT

7 - 8 januari
22 - 26 februari (vecka 8)
12 mars
6 april - 9 april (vecka 14)
14 maj (klämdag)

Studentutsläpp

3 juni
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Programmen på Östrabo Y
Rektorsområde Thomas Edlund
EE
HV

GLUÖY

El- och energiprogrammet
•

Elteknik

Hantverksprogrammet
•
•
•
•

Finsnickeri
Florist
Frisör
Hår- och makeupstylist

Gymnasial lärlingsutbildning
•
•

El- och energiprogrammet
 Elteknik
Hantverksprogrammet
 Finsnickare
 Florist
 Frisör
 Hår- och makeupstylist

Rektorsområde Maria Rudquist
Bitr. Rektor Ulf Sjöstrand (BA, VF)
FT

BA

Fordons- och transportprogrammet
•
•
•

Bygg- och anläggningsprogrammet
•
•
•
•

VF

Personbil
Lastbil och mobila maskiner
Transportteknik
Anläggningsfordon
Husbyggnad
Måleri
Plåtslageri

VVS- och fastighetsprogrammet
•
•

VVS
Kyl- och värmepumpsteknik

Rektorsområde Tomas Ländström
IN

Industritekniska programmet
•
•

Produkt och maskinteknik
Svetsteknik

Rektorsområde Ulf Nilsson (Gymnasiesärskola)
4AHV
4FAB
4FOG
4HVP
4SMD

Administration, handel och varuhantering
Fastighet, anläggning och byggnation
Fordonsvård och godshantering
Hantverk och produktion
Naturbruk skog, mark, djur
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APL

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, genomförs på yrkesprogrammen och omfattar
minst 15 veckor av den totala undervisningstiden på den skolförlagda
utbildningen och minst halva undervisningstiden på den gymnasiala
lärlingsutbildningen.

Betyg

Betyg sätts enligt en sexgradig betygsskala från A till F med fem godkända och ett
icke godkänt betygssteg.
Betyg sätts efter varje slutförd kurs.

Bibliotek

Biblioteken är till för alla på skolan: elever, lärare och övrig personal. Bibliotek
finns på Agneberg och Östrabo 1 och är öppet alla skoldagar.
På biblioteket kan du bl. a. låna böcker och digital utrustning. Söka information i
böcker och databaser, läsa tidningar och tidskrifter och allt annat som hör till ett
modernt bibliotek.

Busskort

Ansökan om busskort görs alltid hos elevens hemkommun. Korten skall sparas
över sommarlovet och användas i början av höstterminen, tills de byts in mot ett
nytt busskort.
Förlorat busskort anmäls alltid till hemkommunens skolförvaltning och ersätts
då mot en kostnad. Fram till dess att det nya busskortet kommer får
gymnasieeleven själv betala sina resor.

Digitalutrustning

Elever i åk 1 har vid skolstart möjlighet att mot giltigt undertecknat avtal låna en
Chromebook/PC, beroende på vilket program de börjar på. Mer information finns
på Uddevalla Gymnasieskolas hemsida www.gymnasiet.uddevalla.se.

Drogtestavtal

För yrkesprogram är APL (arbetsplatsförlagt lärande) en obligatorisk del av
utbildningen och vägen ut i arbetslivet. Det yrkesprogram som du eller din
son/dotter har valt innefattar riskfyllda moment. Rektor, som har huvudansvaret
för arbetsmiljön, har för elevens, personalens och handledarens säkerhet beslutat
att genomföra slumpvisa drogtester under den pågående utbildningen.
Uddevalla Gymnasieskola har utifrån antagen drogpolicy
(www.gymnasiet.uddevalla.se) valt att erbjuda elever drogtester vid misstanke
om droganvändning. Det handlar om överenskomna drogtester som skolan
genomför inför vissa farliga moment i programmets yrkeskurser och inför
APL-placeringar. Det kan också handla om att man misstänker att en elev är
drogpåverkad. För mer information se ”Drogtestavtal för elever på
Yrkesprogram vid Uddevalla Gymnasieskola”.

Elevinflytande Det huvudsakliga elevinflytandet utövas i klassrummet i mötet mellan elever och
lärare.
Mötesplatser för elever, personal och skolledning finns på flera nivåer: klassråd,
elevråd och ungdomsfullmäktige. Mer information om detta får du av mentor. Se
bilaga 2.
Elevskyddsombud

Varje program väljer Elevskyddsombud.
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Frånvaro

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig elev första
sjukdagen. Anmälan ska göras via Vklass, antingen genom att logga in och direkt
göra sin frånvaroanmälan eller via talsvarsfunktionen, telefon 010-888 70 50, följ
instruktionen i talsvarsfunktionen. Frånvaroanmälan ska göras senast 8.30.
Frånvaroanmälan krävs varje dag. Mentor skall också kontaktas.
Om du blir sjuk under skoldagen ska du kontakta din vårdnadshavare som gör
sjukanmälan enligt ovan, samt även informera din mentor.
Ogiltig frånvaro rapporteras dagligen till vårdnadshavare.
Du som elev i gymnasieskolan är skyldig att redovisa din frånvaro.
Om du varit frånvarande från skolan är du skyldig att själv ta reda på vad
du missat i din undervisning. I samråd med dina lärare planerar ni på ditt
initiativ hur du skall arbeta för att ta igen det du har missat.
Vid sjukdom längre än 5 dagar eller vid upprepad frånvaro krävs
sjukskrivningsintyg av läkare.
Vid fall av smittosam sjukdom bland eleverna eller i deras närmaste omgivning
skall rektor omedelbart underrättas.
Är du sjuk under APL skall du anmäla detta till både skolan och APL-platsen på
morgonen, före praktikplatsens arbetstid börjar.
OBS! Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN och studiebidraget kan dras in.
Indraget studiebidrag kan påverka andra eventuella bidrag som du och din
familj har.
Vid ogiltig frånvaro i mer än 30 dagar i följd anses du enligt
Gymnasieförordningen 12 kap 4 § ha avgått från utbildningen.

Försäkring

Du som är elev på Uddevalla Gymnasieskola är försäkrad mot olycksfall, under
hela dygnet och året. Vid olycksfall som rör elev är det vårdnadshavare eller
myndig elev som gör anmälan till kommunens försäkringsbolag. Mer information
samt skadeanmälan finns på Uddevalla kommuns hemsida, www.uddevalla.se.

Föräldramöte åk 1

Föräldrar och elever i åk 1 inbjuds under de första veckorna till
föräldramöte. Mentor, rektor och elevhälsa medverkar. Information kommer att
ges angående det drogtestavtal skolan önskar teckna med samtliga elever och
vårdnadshavare.

Fusk/otillåtna
hjälpmedel

Alla former av fusk är förbjudet. Du utför själv dina uppgifter och kopierar inte
andras material. Vid fusk kontaktas vårdnadshavare och du kallas till samtal med
lärare och/eller rektor. Du riskerar att inte få betyg på kursen, då uppgiften inte
betygsätts. Du riskerar även att inte få tillgång till internet. Skolan använder
automatiskt plagiatkontroll.

Hemsidan

www.gymnasiet.uddevalla.se
På Uddevalla Gymnasieskolas hemsida finns uppdaterad information om vad som
händer på gymnasieskolan i stort och i ditt skolhus. Ta för vana att regelbundet
ta del av informationen på hemsidorna.
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Hissar

Hissarna får bara användas om du har särskilt tillstånd. Vänd dig till vaktmästeriet
om du behöver hissnyckel.

ID-kort

Du som elev kommer att få ett ID-kort som ska bäras synligt när du vistas i alla
lokaler i samtliga skolhus inom Uddevalla Gymnasieskola. Id-kortet används
bland annat för skolans passersystem och i samband med skolmaten. Från och
med onsdag 19 augusti kommer skolans samtliga entrédörrar att vara låsta. ID-kort
behövs för att komma in i skolans lokaler.
Förlorat ID-kort anmäls under fliken E-tjänster och blanketter på kommunens
hemsida www.uddevalla.se.

Intern-TV

Information om aktuella händelser ges dagligen på intern-Tv:n.
Gör det till en vana att ta del av informationen varje dag!

Kameraövervakning

På Östrabo Y finns många övervakningskameror för din trygghet och säkerhet.

Klass/grupp
byte

OBS! Inga byten av klass kommer att genomföras under de två första
veckorna. Inga byten av klass/grupp får ske utan klartecken från rektor.
Undervisande lärare får inte ge tillstånd till byten.

Krisgrupp

Vid krissituation exempelvis olyckor eller dödsfall som rör elever eller personal
vid skolan skall skolledningen informeras. Rektor samlar krisgruppen som
beslutar om fortsatta åtgärder. Vid händelser som berör elever kommer hemsidan
fortlöpande att uppdateras med aktuell information.

Ledighet

Ledighet medges endast undantagsvis och då med hänsyn till varje elevs
studiesituation. Överväg alltid om ledigheten är absolut nödvändig, ledighet för
semesterresor beviljas normalt inte. Ledighet under APL-period är direkt
olämpligt. Ledighet under tiden för nationella prov beviljas ej.
Behöver du ändå vara ledig för enskilda angelägenheter måste du som elev i dessa
fall själv ta ansvar för dina studier. Om du, under din ledighet, missar
undervisningstid eller prov kan du inte räkna med att få stödlektioner eller
möjlighet till att göra omprov eller liknande.
Ansökan om ledighet måste lämnas in i god tid, minst tre veckor före ledigheten.
Olovlig ledighet, dvs hela sammanhängande dagar oavsett antal dagar t.ex.
semester, rapporteras till CSN och kan leda till indraget studiebidrag. Indraget
studiebidrag kan påverka andra eventuella bidrag som du och din familj har.
Behöver du under lektionstid gå från undervisningen för att besöka
skolsköterska, kurator, studievägledare eller specialpedagog skall du av
undervisande lärare begära ledigt för detta.
Ledighetsansökan hittar du på Uddevalla Gymnasiums hemsida
www.gymnasiet.uddevalla.se eller kan hämtas i receptionen. Lämnas till mentor,
observera att kommentar krävs av samtliga undervisande lärare.
För elev under 18 år krävs skriftlig ansökan av målsman.
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Lokala
Programråd

På varje program finns ett eller flera Lokala programråd som består av
representanter från arbetslivet, utbildningsnämnden, skolledning, lärare, studieoch yrkesvägledare (SYV) och elever. De har till uppgift att öka samverkan
mellan skola och arbetsliv.

Läromedel

Läromedel delas ut vid terminens början och skall hanteras varsamt. De ska som
regel återlämnas till berörd lärare.
Du är skyldig att ersätta läromedel som tappas, förstörs eller slarvas bort.

Olycksfall

Vid olycksfall utanför lektionstid kontakta alltid mentor.

Ordningsregler Ordningsregler för Östrabo Y, se bilaga 3. Reglerna finns även anslagna i
klassrum/avdelningar.
Prövning

Du har rätt att pröva i alla kurser som ingår i din studieplan om du inte fått betyg
tidigare, eller fått betyget F på kursen. Anmälan ska göras i början av höst- och
vårterminen via hemsidan, www.gymnasiet.uddevalla.se. Du kan anmäla dig till
prövning i högst två kurser varje termin.

Schema

Klassens schema delas ut och gås igenom av mentor. Schemat finns tillgängligt i
Vklass samt på hemsidan, www.gymnasiet.uddevalla.se.

Skolmat

Skolmatsalen är öppen mellan kl. 10.45 - 13.00. Många elever äter i matsalen,
tänk på att lämna över en ren och snygg plats till nästa elev. Lämna brickan och
disken i diskinlämningen. Av hygienskäl får inte arbetskläder bäras i matsalen.
Blankett för specialkost finns att hämta i receptionen eller på kommunens
hemsida, www.uddevalla.se, under ”Utbildning och Barnomsorg” och sedan
”Gymnasium” och ”Mat, lunch i gymnasiet” och till sist ”Önskemål om särskild
kost”.

Skåp

För att få tillgång till ett elevskåp under läsåret måste ett avtal skrivas på. Mer
information på Uddevalla Gymnasieskolas hemsida www.gymnasiet.uddevalla.se.
Du måste själv skaffa ett säkert hänglås till ditt skåp. Tänk på att skolan inte
ansvarar för saker förvarade i skåpet! Skolan är träningsplats för polisens
hundar.

Studieplan

Varje elev har en individuell studieplan där samtliga kurser noteras, studieplanen
finns i Vklass. Det är varje elev tillsammans med mentor som ansvarar för att
kontrollera att full poängsumma, 2500, uppnås vid avslutade gymnasiestudier.

Tillbud

Vid tillbud under skoltid kontakta alltid mentor.

Utrymning/
Inrymning

I varje klassrum/avdelning finns uppsatt en utrymnings- och inrymningsplan
som är viktigt att samtliga tar del av. Uppsamlingsplats är gården utanför
huvudentrén Östrabo 1.

Utvecklingssamtal

Mentor ska en gång per termin genomföra utvecklingssamtal med dig och
vårdnadshavare. Du får möjlighet att diskutera din skolsituation som helhet och
planera framåt. Mentor samlar kontinuerligt in information angående dina
studieresultat från andra undervisande lärare för att kunna ha som underlag vid
samtal.
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Vklass

Vklass är gymnasiets lärplattform. Här hittar du viktig information som berör dina
studier, t.ex. schema, frånvaro, sjukanmälan och din studieplan. Kommunikation
mellan elev/vårdnadshavare och skolan sker bl.a. via Vklass. Tänk på att
kontrollera dina kontaktuppgifter såsom mobilnummer och e-post. De behöver
vara aktuella för att kommunikation mellan hemmet och skolan ska kunna föras
på bästa sätt. Inloggning för vårdnadshavare sker med BankID/Freja eID.
När eleven fyller 18 år försvinner kopplingen mellan elev och vårdnadshavare
automatiskt i systemet eftersom eleven då blir myndig och därmed inte längre har
några vårdnadshavare.
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Bilaga 1

Hantverk Frisör har lokaler på
Lagerbergsgatan/Trädgårdsgatan

Industrihuset
Vån 2

Översiktskarta Östrabo
Y
Bygghall

FT åk 1, FTPB och FTMA
VF
IN
GYSÄR
Teorisalar i verkstäder nr
2501-2509
Naturkunskap sal 2510
Studieverkstad

Östrabo 1
Administrationshuset
Vån 1
Salar nr 1422
HVFL, HVST
Vån 2
Salar nr 2423-2446
Rektor
Administration
Kurator
SYV
Specialpedagog
Skolsköterska

Hantverkshuset
Vån 1
Salar nr 1107-1324
HVFI
BA
FT
GYSÄR
Vån 2
Salar nr. 2112-2303
Hörsalen
EE

Bilaga 2

Elevinflytande
På Östrabo Y arbetar vi med elevinflytande. Grunden till allt elevinflytande är arbetet i
klasserna, i mötet mellan elever och lärare.
Klassråd – mentor ger tid för klassråd, vilket vanligtvis sker i samband med schemalagd
mentortid, Tid med mentor i klass. Mentor finns närvarande och stöttar eleverna i arbetet i
klassråden. Dessa möten ska protokollföras digitalt och skickas till/delas med rektor och
representanterna i elevrådet. Klassråden väljer en representant som ska föra klassens talan på
nästa nivå, elevrådet.
Elevrådet – uppdraget är att samla ihop frågor från klassrådet och lösa dem tillsammans med
rektorerna eller på egen hand. Elevrådet består av representanter från skolans program och utses i
samband med klassrådet, även rektor deltar. Antalet elevrepresentanter är normalt två per
program men bör inte bli fler än två-sex per program. Det är viktigt att samma elever, deltar på
elevrådets möten. Elevråden ligger inlagda i det övergripande kalendariet för skolan och sker
normalt två-tre gånger per termin. Elevrådet har även en viktig roll i arbetet inför
studentavslutningen.
Vissa frågor kan vara av den sorten att de berör alla elever i Uddevalla Gymnasieskola eller en
ännu större grupp, ungdomsfullmäktige.
Ungdomsfullmäktige – via ungdomsfullmäktige kan eleverna föra frågor ända upp till
kommunens politiska organisation. Elevrådet utser två representanter per program.

Klassråd
(alla elever i klassen)

Elevråd
(2-6 representanter/program)

Ungdomsfullmäktige
(2 representanter/program)

Bilaga 3

Ordningsregler – Östrabo Y
Enligt skollagen ska ordningsregler finnas för varje rektorsenhet. De ska utarbetas under
medverkan av eleverna och följas upp på rektorsenheten. Rektor beslutar om ordningsregler.
1.

Du behandlar alla elever och personal som arbetar på skolan rättvist och med
respekt. Kränkande behandling är ett lagbrott.
Bryter du mot detta
- kallas du till samtal med ansvarig lärare/arbetslag.
- kallas du till samtal med ansvarig lärare, vårdnadshavare och någon från
elevhälsan/rektor.
- kan du bli polisanmäld.

2.

Du kommer i tid till lektioner och möten och du har med det material som behövs.
Kommer du ändå för sent
- kan läraren ha låst dörren och du missar en viktig genomgång.
- har du själv ansvaret för att ta reda på vad du missat.
- blir du insläppt när genomgången är avslutad.
- ber du om ursäkt och förklarar vid lektionens slut anledningen till den sena ankomsten.

3.

Du är skyldig att närvara vid samtliga lektioner i de kurser som står på din
studieplan.
Om du inte deltar
- kan det innebära att inget betyg ges i kursen, vilket kan innebära att du inte når kraven
för examensbevis.
- du är också skyldig att delta i gemensamma aktiviteter och studiebesök som skolan
anordnar även om du inte har schemalagda timmar då.

4.

Du stänger av din mobiltelefon under lektionen.
Om inte
- kan läraren avvisa dig från lektionen och du får ogiltig frånvaro.
- har lärare rätt att beslagta mobiltelefonen under resterande lektionstid.

5.

Du deltar aktivt i undervisningen och följer lärares anvisningar på lektionerna.
Om inte
- kan lärare stänga av dig från resterande del av lektionen och du får ogiltig frånvaro.

6.

Böcker och undervisningsmaterial skall hanteras varsamt och är som regel
låneböcker/material som skall återlämnas.
Du är skyldig
- att ersätta bok/undervisningsmaterial som du tappat, förstört eller slarvat bort.

7.

Ditt digitala verktyg skall användas för skolrelaterat arbete i skolan. Digitala
verktyget skall vara ett hjälpmedel och verktyg till skolarbetet inte ett
distraktionsmoment.
Du ska
- följa avtalet som du skrev på vid utlämningen av det digitala verktyget.

8.

Du utför själv dina uppgifter och kopierar inte andras material.
Om du fuskar
- kontaktar läraren vårdnadshavaren.
- kallas du till samtal med lärare och/eller rektor.
- betygsätts inte uppgiften och den kan inte göras om. Det kan påverka betyget på hela
kursen.
- riskerar du att inte få tillgång till Internet.
Vi utför automatisk plagiatkontroll.

9.

Det är viktigt att du är närvarande vid och förberedd inför alla provtillfällen.
Om du inte är det
- har du endast, vid giltig frånvaro, rätt till ett omprov.
- riskerar du, vid ogiltig frånvaro, kursbetyget p.g.a. att provet inte räknas med i
bedömningen och det kan inte göras om. Det kan påverka betyget på hela kursen.

10.

Rektor måste godkänna eventuella besök från utomstående.

11.

På samma sätt som på andra arbetsplatser är du som elev skyldig att i förväg anmäla
eventuell frånvaro. Anledningen för frånvaro från undervisningen skall alltid anges.
Frånvaro är endast giltig
- om den anmälts i enlighet med reglerna för sjukanmälan (se ABC)
- om den efter redovisning godtas av mentor
- vid begärd och av skolan beviljad ledighet
Om du varit frånvarande från skolan är du skyldig att själv ta reda på vad du missat i din
undervisning. I samråd med dina lärare planerar ni på ditt initiativ hur du skall arbeta för
att ta igen den del av kurserna du missat.
All annan frånvaro från skolarbetet inklusive sen ankomst är ogiltig frånvaro.

12.

Du är rädd om miljön på skolan och städar efter dig när du lämnar ett rum. Avfall
sorteras och läggs på rätt plats. Stolarna, material och utrustning är på rätt plats,
inredningen är ren och oskadad.
Om inte
- kan du beordras att stanna kvar efter skolan och städa.
- kan du komma att få ersätta förstörda saker/material.

13.

Enligt lag är det förbjudet att röka på skolans område.
Förbudet gäller även e-cigaretter och vattenpipa.

14.

I matsalen får du inte bära skyddskläder.
Om du har det
- avvisas du från matsalen och får ingen lunch

Bilaga 4

Råd till vårdnadshavare
Kära vårdnadshavare, du är mycket viktig för din ungdom och det är ditt livs viktigaste uppgift att vara
förälder.
För att vi i skolan ska lyckas med din ungdoms utbildning måste du som vårdnadshavare hjälpa till. Ta
del av information som skickas ut och kom ihåg att skolan i dag inte är som den du gick i.
Här följer goda råd för att underlätta din ungdoms skolgång:
•

Se till att din ungdom lägger sig i tid och att digital utrustning inte används på sena kvällar. Det
går inte att lära sig nya saker om din ungdom kommer trött till skolan. Du kan med fördel dra ut
kontakten till routern innan du går och lägger dig om du vill vara helt säker på att din ungdom ska
få erforderlig nattsömn.

•

Det är du som vårdnadshavare som är ansvarig för att din ungdom kommer till skolan. Skolan har
ingen möjlighet att skicka hem lärarpersonal för att hämta hen. Lärarna har undervisning.

•

Om din ungdom är sjuk, tänk på att sjukanmäla hen till skolan. Vi har ett digitalt system, Vklass,
så det är enkelt för dig som vårdnadshavare att sjukanmäla. När lektionerna har börjat på
morgonen är svårt för undervisande lärare att hinna ringa och söka er på jobbet eller i hemmet för
att höra var din ungdom är.

•

Skolans kursplaner är mycket mer komplexa än när du själv gick i skolan, därför går det inte att
jämföra din skolgång med din ungdoms skolgång och eventuella betyg. Om din ungdom är
frånvarande från den obligatoriska undervisningen så räcker det inte med att delta på någon
enstaka lektion för att få ett betyg. Du som vårdnadshavare kan ha en uppfattning om din ungdoms
förmågor, men det är läraren som är specialutbildad på undervisning och ungdomars utveckling
som ska bedöma förmågor.

•

Skolan skickar ut mycket information bl. a via Vklass till din ungdom och dig som vårdnadshavare
om till exempel betyg, bedömning, läxor och prov. Skapa en rutin där du som vårdnadshavare
läser och tar del av den viktiga information som ges. Tänk på att din tonåring behöver dig precis
lika mycket som när hen var liten, fast på ett annat sätt. Intressera dig för prov och läxor, fråga din
ungdom om skolan. Håll dig uppdaterad, mycket har ändrats sedan du själv gick på gymnasiet.

•

Du är en viktig förebild för din ungdom och din ungdom känner stor tillhörighet till dig. Tänk
därför på att tala väl om skolan och skolans personal. Din ungdom gör som du gör.

•

Be att få boka ett möte med skolans personal om du är orolig eller har frågor kring din ungdoms
skolgång. Under dagtid har lärarna lektioner och kan inte träffa vårdnadshavare under pågående
lektioner. Det är samma rutin som när du ska besiktiga bilen eller gå till vårdcentralen, man bokar
en tid så att alla kan förbereda sig.

•

Skolans personal arbetar inte under hot. Att hota personalen med polisanmälningar, JO eller
skolinspektionen är ingen bra väg till samarbete. Om du har synpunkter eller frågor, mejla oss och
be att få bli uppringd.

•

Skolans personal är specialtränad för att arbeta med ungdomar. Vårt uppdrag är att stödja
ungdomars utveckling mot kunskapskraven i läroplanen. Lyssna på din ungdoms lärare och ta till
dig av de råd som du får. Det kommer att hjälpa din ungdom.

