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Välkommen till Härjedalens gymnasium!
Det här är en information som du får när du börjar på skolan. Ha den tillgänglig för att snabbt få
information om skolan. Informationen här hittar du både på skolans hemsida
(www.herjedalensgymnasium.se) och i vårt kommunikationssystem Schoolsoft.

Till dig som elev vid Härjedalens gymnasium
Välkommen till Härjedalens gymnasium!
Vi som arbetar här är glada över att du valt att spendera dina år på gymnasiet här hos oss och kommer
göra allt vi kan för att du ska få en utvecklande, lärorik och trivsam gymnasietid. Vår skola är en
arbetsplats för både personal och elever och jag har höga förväntningar på hur vi är, både i vårt sätt
att vara med varandra och hur vi presterar.
Just glädje i vardagen tror jag är väldigt viktigt för att må bra i skolan. Var aktiv på lektionerna, dela
med dig av ditt glada humör och bry dig om hur dina studiekamrater har det. Du kommer märka att du
ofta läser kurser tillsammans med elever ur andra program och att ha lektioner med flera olika grupper
under skoldagens gång är något som är vanligt här på skolan. Det sätter din sociala förmåga på prov,
inte minst då vi verkligen hoppas att du kommer anstränga dig för att lära känna andra på skolan och
vara extra uppmärksam på att alla omkring dig accepteras och får vara med.
Gymnasiet skiljer sig en hel del från grundskolan och du kommer märka att även schemat kan vara
annorlunda än du är van vid. Vissa dagar är fulla av lektioner, medan andra har färre lektionstimmar.
Alla dagar börjar inte klockan åtta, och ibland kommer dina lektioner vara klara redan vid lunch. Det
här är en del av att växa upp och innebär att du måste ta stort eget ansvar för dina studier. Väntar en
lång dag fullproppad med lektioner? Se till att förbereda dig och ta med mellanmål till skolan, eller
handla något nyttigt i vår cafeteria. Har du en lucka i schemat så är det upp till dig att sköta dina studier
och arbeta med uppgifter som ska göras, eller kanske studera inför ett prov eller läxförhör. Genom att
göra så mycket skolarbete som möjligt under dagtid kommer du ha mer tid för andra aktiviteter på
kvällar och helger. Bibliotek, grupprum, studierummet och cafeteriaautomater är alla öppna under
dagtid för att du ska kunna studera på egen hand.
Jag vill även att du ska veta att om du någon gång inte skulle må bra vill vi vuxna att du berättar för
någon av oss. Din mentor står dig oftast närmast, men skulle det vara så att du hellre pratar med någon
annan lärare, kurator eller skolsköterska är du självklart välkommen att göra det. Du är även
välkommen till mig eller någon av kollegorna på expeditionen om du helst vill kontakta någon av oss.
Alla som arbetar på skolan har till uppgift att du trivs och mår bra.
Vi på skolan vill göra det vi kan så att din tid på gymnasiet blir ett trevligt minne för dig när du slutat.
Välkommen till Härjedalens gymnasium och lycka till med dina studier!
Helena Larsson
Rektor
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Kontaktinformation
Adress:
Härjedalens gymnasium
Vallarvägen 2
842 20 Sveg
Telefon:

0680-162 97

Fax:

0680-163 06

Hemsida:

www.herjedalensgymnasium.se

Expedition och elevhälsa
Rektor:

Helena Larsson

0680-162 16

Mentor:

Isabel Hemmingsson

073-0762815

Skolsekreterare:

Anna Gustafzon

0680-162 97

Studie- och yrkesvägledare: Birgitta Wallin

0680- 163 88

Skolsköterska:

Majvor Ardbranth

0680-169 43

Kurator:

Maud Lindberg

0680-162 91

Specialpedagog:

Eva Hedström-Holm

0680-162 29

Speciallärare:

Anneli Ohlsson

0680-162 34

Lärarlagledare
Yrkesförberedande

Stefan Eliasson

Språkintroduktion

Maria Rydhult

Högskoleförberedande

Magnus Simonsson

Skidgymnasiet

Anna Carin Zidek

Alla lärare på skolan nås via z-online som du som elev får tillgång till vid skolstart.

4

Sjukanmälan
Vårdnadshavare eller myndig elev skall första sjukdagen anmäla sjukfrånvaro till skolan. En sådan
anmälan skall göras varje dag fram till att eleven är åter i skolan. Om inte sådan anmälan görs definieras
frånvaron som ogiltig. Sjukanmälan kan inte göras i efterhand.
Sjukanmälan gör du i Schoolsoft. Inloggningsuppgifter får du av din klassföreståndare och dina
föräldrar har får ett brev hemskickat med deras inloggningsuppgifter. Så här rapporterar du/din
vårdnadshavare om du är sjuk: Logga in i Schoolsoft och på klicka på flik ”frånvaroanmälan”.

Allergi
Livsviktig information!
På skolan finns ett antal nötallergiker och det är förenat med livsfara att ta med sig nötter och särskilt
jordnötter till skolan. Inte heller produkter som innehåller jordnötter, såsom Snickers, accepteras. Du
vill inte ha en kompis liv på ditt samvete och om du någon gång skulle bli osäker på vad du inte får ta
med eller äta på skolan så finns det flera lappar uppsatta vid entréer till skolbyggnaden som påminner
dig. Ta en minut och läs på någon av dessa lappar. Påminn kompisar som du ser tar in en produkt som
inte får vara i skolan. Du kan rädda liv genom att göra det.

Rökning
Notera att du som inte har fyllt 18 år ej har rätt att köpa cigaretter och därmed räknar vi med att ingen
röker under skoltid. Myndiga individer som fattat det tvivelaktiga beslutet att börja röka måste
acceptera att rökning är förbjuden inom skolans område. Avgränsningen finns på affischer inom
skolan. Vi har tobaksfri arbetstid på skolan som gäller både elever och personal.

Skoldemokrati
På vårt gymnasium är elevinflytande både viktigt och vi har olika samarbetsgrupper där du kan göra
din röst hörd.
Klassråd/mentorstid

Ger dig möjlighet att komma med idéer och synpunkter när det gäller
skolans verksamhet. I klassrådet väljer du en representant som i sin tur
är med i elevrådet och väljer elevrådsstyrelse.

Elevråd & Elevrådsstyrelse

Eleverna kan genom ett aktivt elevråd öka möjligheterna att påverka
skolans utveckling och beslut. Att vara aktiv i elevrådet är frivilligt. Är du
med i elevråden kan du ställa upp i valet till elevrådsstyrelsen.

Elevskyddsombud

Från elevrådets representanter väljs elevskyddsombud som utbildas och
sedan arbetar för elevers arbetsmiljö i skolan. Skyddsombud går även
med i skolans skyddsronder.
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Läsår och terminer
Läsårstider 2017-2018

Höstterminen

2017-08-24 - 2017-12-20

Vårterminen

2018-01-09 - 2018-06-15

Lovdagar

Höstlov

2017-10-30 - 2017-11-03

Jullov

2017-12-21 - 2018-01-08

Sportlov

2018-03-05 - 2018-03-09

5 dagar, vecka 10

Påsklov

2018-04-03 - 2018-04-06

4 dagar, vecka 14

Lovdag

2018-04-30

1 dag

Studiedag

2018-05-11

1 dag

5 dagar, vecka 44

Samordning av läsårstider har skett med Jämtlands läns gymnasieförbund.
För årskurs 3 i gymnasieskolan avslutas läsåret 2018-06-08
Eleverna har 178 skoldagar per läsår.
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Skolans verksamhet
Härjedalens gymnasium erbjuder läsåret 2017/2018 6 nationella program. Tre högskoleförberedande,
tre yrkesförberedande samt introduktionsprogrammet med fem inriktningar.
Ekonomi

- inriktning ekonomi och Juridik

Fordon

- inriktningar Personbil samt Transport

Handel och Administration - inriktning Handel och Service
Industri

- inriktning svetsteknik

Introduktion

- fem inriktningar

Naturvetenskap

- inriktningar naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskap

- inriktningar Samhällsvetenskap samt Beteendevetenskap

Härjedalens gymnasium har även en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom längdskidåkning,
skidskytte och alpint. Eleverna som blivit antagna till vår NIU-utbildning läser vid något av skolans
program samtidigt som de tränar för att nå elitnivå inom sin idrott.
Skolan har även en lokal idrottsutbildning inom fotboll.

Stöd
För att skolan så snabbt som möjligt ska kunna lägga undervisningen på rätt nivå och ge dig det stöd
du behöver kommer du tidigt under terminen att göra ett antal diagnoser i matematik, engelska och
svenska. Skolan har också kontakt med elevernas grundskolor och sammanväger dessa förutsättningar
med testresultaten. Det kan också innebära att eleverna tillsammans med mentor eller specialpedagog
ges flera tester/utredningar. Allt för att skolan på bästa sätt skall kunna möta eleverna i de
förutsättningar de har för att med rätt stöd klar gymnasiet på bästa sätt.
Om du känner på dig att du själv eller att ditt barn är i behov av någon sorts extra stöd eller anpassning
för att klara skolgången, är du välkommen att kontakta din elevs mentor eller skolans specialpedagog.
Skolan har även en studio där vår speciallärare arbetar med att stötta elever på olika sätt. Studion är
bemannad veckans alla dagar för att kunna ge elever studierelaterat stöd när de är i behov av det.

Trivselregler på Härjedalens gymnasium
Nedanstående regler har beslutats om i skolans skolkonferens. Elever och personal beslutade att
reglerna här nedanför gäller vid Härjedalens gymnasium.






Vi ska visa hänsyn och respekt för varandra. Inga kränkningar accepteras.
Vi kommer i tid till lektionerna, har med oss material och bidrar alla till en god studiemiljö.
I våra gemensamma lokaler håller vi ordning. Vi slänger skräp i papperskorgar. Vi fikar i
cafeterian och ställer koppar och fat i avsedda diskställ. I matsalen ställer vi
tallrikar/bestick/glas i avsedda diskställ och torkar upp efter oss om vi spiller.
Vi (elever/personal) som röker gör det endast utanför skolans område, av hänsyn för varandra.
Det är absolut förbjudet att äta/ha med sig nötter eller andra produkter som innehåller
nötter/jordnötter på skolområdet. Skälet är att det finns elever med tydlig allergi för dessa
produkter.

Påföljder – om du bryter emot trivselreglerna:



Om någon avsiktligt orsakar skador på skolan blir man ersättningsskyldig för skadorna.
Föremål som stör undervisningen, t.ex. mobiltelefoner och föremål som utgör fara för
säkerheten på skolan, omhändertas av lärare eller rektor. Omhändertas en mobiltelefon
kommer den att förvaras på rektorsexpeditionen och återlämnas vid skoldagens slut.
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Vid ogiltig frånvaro kommer du och dina vårdnadshavare att kontaktas av din mentor.
Upprepas den ogiltiga frånvaron kommer skolan att rapportera till CSN som kan dra in ditt
studiebidrag.

Syftet med utformningen av våra trivselregler
Syftet med trivselreglerna är att alla vi på skolan skall ha en lugn, kreativ och trivsam miljö att arbeta
och vistas i. Trivselreglerna har elever och personal utarbetat tillsammans i Skolkonferensen – och alla
på skolan har haft möjlighet att komma med synpunkter på dem. Vi är alla överens om att vi
tillsammans skapar en bra arbetsro och en trivsam miljö om vi följer de trivselregler vi gemensamt
fastställt.

Mat och Resor
Att studera på gymnasiet innebär fri lunch. Det år som du fyller 20 år medför att du för egna pengar
betalar lunchen fr.o.m. höstterminen. På skolan finns även en cafeteriaautomat där du som elev kan
köpa fika. Elever har möjlighet att förbeställa middag i skolans matsal för att ta med hem. Ta kontakt
med personal i köket för mer information om detta.
Vid studiebesök, friluftsdagar eller dylikt kan matpaket tas med från skolans matsal.
Vid APL/ÄP gäller följande:




Lunch skall, i de fall det är möjligt, intas på någon av kommunens egna skolor.
APL-ansvarig skall undersöka om eleven har möjlighet att kostnadsfritt få äta sin lunch på
APL/ÄP-företaget.
Om eleven själv måste betala sin lunch, ersätter skolan enligt gällande normer.

Reseersättning vid APL/ÄP:




Skolan ersätter resekostnad inom kommungränsen. Kollektivtrafik prioriteras alltid.
I särskilda fall, då elevens praktik ligger utanför kommungränsen, skall diskussion och
överenskommelse nås med rektor, i god tid innan praktiken. Kvitton skall bifogas i de fall så
reseersättning utgår.
Om eleven ej kan åka kollektivt, kan bilresa ersättas enligt gällande normer.

Betyg och yrkesbevis
Ett fullständigt gymnasiebetyg omfattar 2 500 poäng. Du kommer under din utbildning att läsa ett antal
kurser oftast bestående av 50, 100 eller 200 poäng för att uppnå dessa 2 500 poäng i slutet av årskurs
3.
Varje kurs har ett antal ämnesmål som utgör syftet med ämnet och kursen. I kursens centrala innehåll
presenteras det du som elev kommer lära dig och utveckla under kursen. Detta kommer din lärare att
presentera mer ingående regelbundet under kursens gång. Du hittar också mer information på
följande länk; http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-

laroplaner/sok-program-och-amnesplaner
Till ämnesmål och centralt innehåll kopplas kunskapskraven som mäter vilket betyg du erhåller i slutet
av kursen. Genom ämnesintegrering och stor elevdelaktighet i kursplanering tar vi på Härjedalens
gymnasium vara på dina idéer och hjälper dig att skapa sammanhang mellan ämnen och utveckla din
förståelse och motivation. När en kurs avslutas sätts betyg, detta innebär att du kommer få slutbetyg
redan i årskurs 1. Efter avslutad kurs och satt betyg går det inte att höja slutbetyg. Undantag är F-betyg.
Efter genomförd gymnasieutbildning kan du få ett examensbevis. På yrkesförberedande program
utfärdas detta i form av ett yrkesbevis, som dokumenterar dina kunskaper i yrket. Detta dokument är
det som universitet/högskola eller arbetsgivare använder sig av i sitt urval för framtiden. Yrkesbeviset
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är alltså mycket viktigt för dig som elev. För att du ska kunna erhålla yrkesbevis krävs att du har uppnått
minst betyget E på kurser omfattande 2 250 poäng. Av dessa 2 250 poäng måste minst 400 poäng vara
från kurser inom de programgemensamma ämnena. Dessutom måste du uppnå minst betyget E i
Svenska eller Svenska som andra språk 1, Engelska 5 och Matematik 1a samt på ditt gymnasiearbete.
För den elev som inte uppnår detta utfärdas istället ett studiebevis.

Att vara gymnasist – eget ansvar och skolans pedagogiska idéer
Gymnasiet skiljer sig mycket från grundskolan. Kurser läses och blir klara löpande under 3 år. Det
innebär att närvaro och eget ansvar är viktigt. ”Det går inte att spara sig och ge järnet de sista
terminerna”. Kurser läses och betygsätts redan i årskurs 1.
Det egna ansvaret kan efterliknas med vad som sen kommer krävas av dig i vuxenlivet. Läroplanen för
gymnasiet sätter tydligt fokus på entreprenörskap. Det innebär inte bara att driva UF-företag eller
kopplat till att vara företagare. Det är ett förhållningssätt – som att sätta löpande mål för sina studier,
finna kreativa lösningar på vardagliga problem, utveckla sin egen identitet och för framtiden vara
rustad inom det programval du gjort.
Skolan skall möta upp med ett entreprenöriellt tänkande, skapa former där helhetsyn och ämnesintegration hjälper dig att förstå och skapar motivation i ditt lärande.

Mentorstid och utvecklingssamtal
Under din tid på gymnasiet kommer du ha stöd av en mentor och en eller flera klassföreståndare i ditt
skolarbete. Mentor är den person som är insatt i din totala studiesituation och den du skall vända dig
till med frågor om dina studier som inte är ämnesspecifika, om du behöver stöd eller har några problem
i eller utanför skolan. Mentor kan hjälpa dig att få kontakt t.ex. för samtal med kurator.
I dialog med mentor läggs också grunden för utvecklingssamtalen. Utvecklingssamtalen genomförs
tillsammans med vårdnadshavare (fram till att du fyllt 18 år). På schoolsoft kommer information om
studieläget att publiceras och efter att det publicerats kommer det att finnas tillfälle att träffa
undervisande lärare för diskussioner om det samlade studieläget.

CSN
Fram till det år du fyller 20 år kan du få studiehjälp av CSN. Studiehjälpen består av studiebidrag och
eventuella extra tillägg. Mer information om reglerna för studiehjälp och vad som händer vid ogiltig
frånvaro eller dylikt finns på CSN`s hemsida: http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiehjalp
Studiebidraget är 1050 kr/månad. Detta bidrag behöver du inte ansöka om utan betalas ut automatiskt
förutsatt att du bedriver heltidsstudier på gymnasienivå.
Extra tillägg – 285-855 kr/månad. Detta bidrag måste du ansöka om och det prövas då mot dig och
dina vårdnadshavares inkomster och förmögenheter. Är också beroende av att du bedriver
heltidsstudier.

Frånvaro och ledighet
Gymnasiet är en frivillig skolform, men när du väl bestämt dig för att studera på gymnasiet så står det
i Skollagen 15 kap. 16§ - att du som elev är skyldig att delta i anordnad verksamhet om du inte har
giltiga skäl att utebli. Vi på Härjedalens gymnasium är medvetna om vikten att du deltar i skolans
undervisning för att du skall kunna nå målen. Du får ta del av genomgångar, repetera och befästa dina
kunskaper samt delta i de praktiska momenten. Det finns stora samband mellan hög frånvaro och
godkända betyg varför vi på skolan jobbar hårt med närvaron.
Skolan är skyldig att registrera all frånvaro och rapportera den till CSN. CSN skärpte kraven för ogiltig
frånvaro under 2012 och numera räcker det med ogiltig frånvaro vid några enstaka tillfällen för att CSN
ska anse att en elev inte studerar på heltid och dra in studiestödet.
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För att inte riskera indraget studiestöd måste sjukfrånvaron anmälas av vårdnadshavare eller myndig
elev till skolan från första sjukdagen och alla dagar fram till dess att eleven åter är i skolan. Anmälan
kan inte göras i efterhand! Vid upprepad kortare sjukfrånvaro eller långvarig sjukdom kommer skolan
att kräva sjukintyg. Kontakt med mentor och skolans elevhälsa är viktig i sådana lägen.
För att påtala värdet av en hög skolnärvaro, så har kommunen tagit fram en handlingsplan som gäller
alla skolor i kommunen ”Handlingsplan för ökad skolnärvaro” 2015-04-30.

Ledighet
Att fullfölja en gymnasietid med fullgjort slutbetyg ställer höga krav på närvaro. Det är genom
närvaro och tät kontakt med dina lärare som du kommer kunna utveckla dina förmågor i sådan takt
som förväntas sig av dig. Skolan är därför återhållsam till att bevilja ledigheter och du förväntas
planera resor till skoluppehåll. Ansökan om ledighet gör du på en blankett som du lämnar till din
klassföreståndare. Ansökan om ledighet skall göras i god tid (minst 2 veckor före). Din ansökan
hanteras av klassföreståndare och ditt lärarlag och är begärd ledighet 3 dagar eller mer, så är det
rektorsbeslut. Det är oerhört viktigt att om du söker ledighet ställs stora krav på medvetenhet om
ditt personliga ansvar att ta ifatt missad undervisning. Vi beviljar inte ledighet när det är nationella
prov. Aktuella datum för nationella prov finns på Skolverkets hemsida:
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum
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