Skvaderns gymnasieskola från a‐ö
Adressändring
Sker hos Lena Kibe eller Yvonne Lögdal i receptionen.
Betyg
Betyg sätts på varje avslutad kurs. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett
underkänt steg F. Examensbeviset omfattar betyg i samtliga kurser som ingår i din individuella
studieplan. Om du behöver ett dokument innan du kan få examensbevis har du rätt att få ett utdrag
ur betygskatalogen.
Bibliotek
Vi samarbetar med Stadsbiblioteket. Du får göra ett besök där i början av läsåret.
Brandskydd
Anvisningar om utrymningsvägar finns anslagna på flera ställen i skolan. När ett larm går på skolan
måste du genast gå till uppsamlingsplatsen. Se till att du vet vart din klass ska gå om larmet går.
Busskort
Du som bor mer än 6 km från skolan får busskort. Du får busskortet av din mentor. Busskortet
behöver inte lämnas in under sommarlovet.
Cafeteria
Cafeterian är öppen under skoldagar mellan 8.00‐10.00 och 13.45‐15.00.
Datorsupport
Anders Lindgren är nätverkstekniker och hjälper till om du behöver hjälp med din digitala
utrustning.
Elevskåp
Vid varje arbetsplats finns hurtsar för förvaring av personliga saker. Lås in dina värdesaker.
Lås måste du skaffa själv.
Elevvård
Om du behöver stöd och råd vänder du dig i första hand till din mentor.
Frånvaro
Vid sjukdom eller annan frånvaro anmäl via mejl på sjuk@skvadern.nu
Du kan också ringa 64 49 00.
Försäkring
Du är olycksfallsförsäkrad under skol‐ och fritid hos Svenska Kommun Försäkrings AB,
026‐ 17 80 60. Information finns på hemsidan (Skvadern.nu).

Hälsopass
Frivilliga hälsopass anordnas vid lunchtid. Läs på idrottstavlan!
Individuell studieplan
Varje elev ska ha en individuell studieplan. Du och din mentor kommer tillsammans att följa upp din
studieplan. Planen utgör ett underlag för studiernas uppläggning. Bland annat är frågor om betyg
och betygssättning, prövning och stöd kopplade till den individuella studieplanen.
Ledighet
Ledighet från skolan ansöker du om hos din mentor. Ansökan görs på särskild blankett (finns i
blankettställ vid receptionen) och skrivs under av vårdnadshavare eller av dig själv om du är myndig.
Din mentor kan bevilja ledighet i 5 dagar. Om du ska vara ledig fler dagar ska rektor medverka i
beslutet efter samråd med mentor.
Mat
Lunch serveras på skolan. Om du är vegetarian eller behöver specialkost av medicinska skäl ska
detta anmälas till Lena Kibe.
Mentor
Du kommer att delas in i grupper med en lärare som mentor. Mentorn skall vara informatör,
inspiratör, vägledare, ha utvecklingssamtal och mentorsträffar med dig och de andra i din
mentorsgrupp.
Musiksalar
Kontakta någon av musiklärarna för att få en genomgång av hur man gör om man vill ha tillgång till
instrument och musiksalar.
Obligatorisk närvaro
Gymnasieskolan är en frivillig skolform där du har valt din studiegång. Det är däremot obligatoriskt
att närvara och delta i skolans schemalagda aktiviteter om inte annat uttryckts.
Vid hög frånvaro riskerar du att förlora ditt studiemedel.
Prövning
I gymnasieskolan har du rätt att pröva i alla kurser som ingår i din individuella studieplan. Du får
pröva om du inte tidigare har fått betyg på kursen eller om du har fått betyget F. Läsåret är indelat i
två prövningsperioder så se till att du anmäler dig i tid. Blanketter finns vid receptionen.
Rökning
Rökning är förbjudet inom skolans område.
Skolhälsovård
Vår skolsköterska heter Lena Erlingsson och skolläkaren heter Ingegerd Åhsgren. En kurator finns
också kopplad till skolan. Tid hos henne och skolläkaren beställs genom skolsköterskan.
Studie‐och yrkesvägledning
Vår SYV heter Åsa Sundqvist. Till henne kan du vända dig om du behöver veta mer om olika
utbildningar eller resonera om dina val.
Vaktmästare
Vår vaktmästare heter Jan‐Erik Nyberg. Han hjälper till med allt möjligt.

