Välkommen hälsar
Industritekniska IN
Vård och omsorg VO
Naturvetenskap NA
Teknik TE

Goda råd för lyckade studier
• Kom i tid till lektionerna.
• Ha med dig de läromedel som behövs i undervisningen.
• Var aktiv på lektionerna.
• Lämna in uppgifter i tid — respektera deadlines.
• Be om hjälp när det blir svårt — ta del av studiepass och stödlektioner.
• Ta reda på tider för prov och omprov. Undervisande lärare ger dig information.
• Gå in på Vklass, samt läs din mail och informationen på intern-TV regelbundet.
• Var närvarande på mentortiden — håll dig informerad om din utbildning.
• Ha koll på din studieplan.
• Delta i utvecklingssamtalen.

Sjukanmälan
Görs via Vklass på hemsidan, eller på telefonsvarare 010-88 87 050.
Sjukanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig elev. Blir du sjuk under skoldagen
kontaktar du mentor eller skolsköterska. Sjukanmälan måste lämnas för var dag du
är sjuk.

Ogiltig frånvaro
Skolan meddelar CSN om en elev har ogiltig frånvaro. CSN beslutar om studiebidraget ska dras in. Skolan begär sjukintyg vid upprepad korttidsfrånvaro.
Elever och föräldrar kan se frånvaron i programmet Vklass.
Användarnamn, lösenord och inloggning får du i början av terminen.

Du som är ny elev på Östrabo
Vid terminsstarten får du information om schema, studieplaner, betyg, busskort, läroböcker, skolmat/specialkost, skolans bibliotek, läsdagar och mycket annat som
handlar om Östrabo.
Du lånar en dator som du disponerar under din gymnasietid.
Du hittar också informationen på www.gymnasiet.uddevalla.se

Ledighet
Skolan beviljar ledighet mycket återhållsamt under terminerna. Mentor kan godkänna ledighet om högst tre dagar i följd och max sex dagar under ett läsår. Längre ledighet beviljas av rektor. Ledighetsansökan finns på hemsidan eller i receptionen och
lämnas i god tid till mentor som till- eller avstyrker.

Läromedel
Böcker för undervisningen hämtar du i biblioteket på Östrabo 1. Du är skyldig att ersätta bok som blir förstörd eller inte återlämnas efter avslutad kurs. Supporttider för
datorer finns i Vklass.

Elevhälsan på Östrabo
Vi har en väl utbyggd elevhälsa som gör allt i sin makt för att undanröja eventuella hinder för inlärning. Se kontaktrutorna för mer detaljerad information per program.
Drogpolicy för Uddevalla Gymnasieskola och Plan mot diskriminering och kränkande
behandling finns på gymnasieskolans hemsida. www.gymnasiet.uddevalla.se
Uddevalla gymnasieskola är en rökfri gymnasieskola!

Välkommen som vårdnadshavare till elev på Östrabo
Mentor
Eleverna har en mentor som ansvarar för att stödja eleven och vara länken mellan
skolan och hemmet, hålla i utvecklingssamtal mm. Mentor är er första kontaktyta i
skolan.

Lärplattform
För att administrera och dokumentera elevernas utveckling använder vi oss av ett
system som heter V-klass. Där ser både elev och vårdnadshavare all information
kring eleven och skolan. Under den första delen av terminen fylls det på med information om hur det går i de olika kurserna och efter höstlovet finns det information om
samtliga pågående kurser. Mer information och inloggning kommer i anslutning till
terminsstart.

Eget ansvar
Att studera på gymnasiet skiljer sig en del från grundskolan, det ett större mått av eget
ansvar och eleven måste själv ha mer koll på hur man ligger till i kurserna. Dessutom
är studietakten högre.
Vi har både frivillig och obligatorisk stödundervisning och vi erbjuder avancerat
webbstöd i olika former.

Studieteknik
För att ytterligare hjälpa eleverna är det viktigt att de har en god studieteknik. Vi arbetar aktivt med att visa eleverna hur de kan etablera en god studieteknik och därmed
studera mer effektivt. För de allra flesta innebär lyckade studier att man lägger mycket egen tid hemma på skolarbetet. Vi rekommenderar minst 3 tillfällen i veckan och
beroende på elevens ambition och förutsättningar kan det behövas betydligt mer.

Vårdnadshavarnas ansvar
Ni som vårdnadshavare är viktiga i att stödja eleven med att forma rutiner för att ligga
i fas med planeringen, nå önskade betyg och inte minst vara väl förberedd för nästa steg. Vi förutsätter att ni regelbundet stämmer av studieresultat och närvaro, vår
rekommendation är minst en gång per månad. Det är också viktigt att det finns bra
rutiner för sömn, mat och motion.
Forskningen visar att det tar minst 2 månader att skapa en ny vana, så var uthålliga i
arbetet med att stödja eleverna i att etablera goda vanor!
Vill du veta mer eller om det är något du vill diskutera så är du välkommen att kontakta
mentor.
Tillsammans hjälper vi eleverna att nå sina mål!
Rektorer
Linda Lehtinen
Tomas Ländström

Kontaktinformation per program
Naturvetenskap NA
Rektor Linda Lehtinen 69 74 17
Assistent Elisabeth Johansson 69 74 24
Vaktmästare Fredrik Kesselman 69 74 11
Tekniker Fredrik Rönning 69 78 71
Skolsköterska Ulrika Dahlqvist 69 74 23
Kurator Julia Pauli 69 75 81
Specialpedagog Anna Hellman 69 74 60
Studie- och yrkesvägledare Hanna Lindblad 69 74 22

E-post: förnamn.efternamn@uddevalla.se

Vård och omsorg VO
Rektor Linda Lehtinen 69 74 17
Assistent Elisabeth Johansson 69 74 24
Vaktmästare Fredrik Kesselman 69 74 11
Tekniker Fredrik Rönning 69 78 71
Skolsköterska Ulrika Dahlqvist 69 74 23
Kurator Gunilla Holm 69 75 43
Specialpedagog Susanne Gabrielsson-Nordström 69 75 09
Studie- och yrkesvägledare Sara Schöldström 69 69 48

E-post: förnamn.efternamn@uddevalla.se

Kontaktinformation per program
Teknik TE
Rektor Tomas Ländström 69 69 41
Assistent Madelaine Danielsson 69 74 20
Vaktmästare Fredrik Kesselman 69 74 11
Tekniker Fredrik Rönning 69 78 71
Skolsköterska Ulrika Dahlqvist 69 74 23
Kurator Eva Spetz 69 74 19
Specialpedagog Anna Hellman 69 74 60
Studie- och yrkesvägledare Hanna Lindblad 69 74 22

E-post: förnamn.efternamn@uddevalla.se

Industritekniska IN
Rektor Tomas Ländström 69 69 41
Assistent Madelaine Danielsson 69 74 20
Vaktmästare Fredrik Kesselman 69 74 11
Tekniker Fredrik Rönning 69 78 71
Skolsköterska Monica Bragd 69 75 08
Kurator Eva Spetz 69 74 19
Specialpedagog Susanne Gabrielsson-Nordström 69 75 09
Studie- och yrkesvägledare Hanna Lindblad 69 74 22

E-post: förnamn.efternamn@uddevalla.se

Kalendarium för läsåret 20/21
Mån 17/8 Uppropsdag
Ons 19/8 Läsning enligt schema
Tors 17/9 Lovdag, K-dag
Höstlov V44, 26 - 30/10
Fre 18/12 sista läsdag
Mån 11/1 Vårterminen börjar
Sportlov V8, 22-26/2
Fre 19/3 Lovdag, K-dag
Påsklov 2 - 9/4
Tors-fre 13-14/5 Lovdagar
Tors 3/6 Studentexamen
Ons 9/6 Läsårsavslutning

Denna folder finns också på

www.gymnasiet.uddevalla.se
Under fliken för respektive program

