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Framtidens skola redan idag
Välkommen till oss på Hagströmska gymnasiet! Vi ser fram emot att jobba tillsammans med dig under
tre slitiga men roliga år. Under din studietid hos oss kommer du att få med dig mängder med
nödvändiga kunskaper. Dessutom kommer du att lära känna massor med nya människor som
förhoppningsvis kommer att bli dina nya vänner.
Den här elevhandboken innehåller viktig information, därför är det viktigt att dina vårdnadshavare
också tar del av den och skriver under medföljande dokument. Vi kommer också gå igenom denna
handbok på föräldramötet under hösten.

Rektor
Christine Alexandersson
072-521 22 47
christine.alexandersson@hagstromska.se
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Värdegrund och pedagogiskt arbetssätt
För att du ska kunna studera på Hagströmska gymnasiet är det viktigt att du som elev
accepterar såväl våra grundpelare som läroplanens demokratiska värdegrund.
Genom ett projektorienterat, tematiskt arbetssätt vill vi bli din bästa länk mellan skola och
arbetsliv. De flesta ämnen utgår ifrån det program som du går på. På det sättet ska skolan bli
mer likt ditt framtida yrkesliv. Vi vill att du är med och påverkar undervisningen och klimatet
på skolan i rätt riktning.
Skolans vision är ”Framtidens skola redan i dag” och för att nå denna målsättning har vi fyra
grundpelare som alla på skolan arbetar efter:

Nyfikenhet
Våga satsa
Våga misslyckas
Våga Vinna
Att våga är en viktig del av din utveckling
Hos oss har vi en kreativ och skapande atmosfär som ger dig frihet att …
”tänka utanför DINA ramar”

Trygghet
Hos oss vågar du vara dig själv.
Vi accepterar inga kränkningar.
Med tydlighet och information skapar vi struktur.
Vi kommunicerar med varandra – inte om.

Kunskap
Våra förväntningar skapar möjlighet att nå målen.
Ansvar och delaktighet är verktygen.
Hos oss har alla inflytande och kan påverka.
Varje person får lära sig utifrån sina förväntningar.

Verklighet
Projekt ger helheten.
Vi arbetar över ämnesgränserna.
Vi samarbetar med personer från olika delar av arbetslivet.
Vi drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter.
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Allergier
På Hagströmska har vi allergiker mot nötter, pälsdjur och dofter. Därför är detta en rökfri, och nötfri
skola.
Vi önskar även att du, i den mån det är möjligt, undviker att ha kläder som varit i kontakt med
pälsdjur, samt att du låter bli att använda parfymer och andra starka dofter.

Schoolsoft
På skolan arbetar vi med en datorplattform som heter Schoolsoft. Där kan du se din närvaro
och frånvaro, ditt schema och vilka arbetsuppgifter du ska göra och betyg och omdömen i
kurser. Här finns också resultat på dina inlämningar och prov. Kom ihåg att använda
Schoolsoft om du är hemma och är sjuk. Du får också en egen skolmejl. Adressen används vid
all skolkontakt. Dina föräldrar får information och inloggningsuppgifter till Schoolsoft under
höstens föräldramöte.
För uppdaterad information om skolan besök Schoolsoft ofta.

Mentor
Du har en mentor, som sporrar och stöttar dig i studiesituationen. Den personen kan du alltid
ta kontakt med. Din mentor håller reda på hur det går för dig i samtliga ämnen. Om du
riskerar att inte klara en viss kurs, kommer mentorn att föra en dialog med dig om vad som
kan göras för att du ska nå målen. En gång per termin inbjuder också mentorn dig och dina
vårdnadshavare till utvecklingssamtal.

Klassinformatör
Varje klass har en klassinformatör som är ansvarig för allmän information till klassen och
kommer dessutom ha klassråd en gång per månad.

Så här vill vi ha det på våra lektioner
 Visa respekt när kompis eller lärare pratar.
 Var rädd om skolans lokaler och inventarier, skräpa inte ned samt uppträd vänligt och
respektfullt mot personal och andra elever.
 Kom i tid och ha med dig rätt material (penna, papper, dator mm)
 Mobil ska ej störa lektionen och förvaras i väskan.
 Som elev på Hagströmska tar du ansvar för din egen utbildning.
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Sista inlämning av uppgifter för läsåret 16/17
Åk 1-2 har inlämning 9 juni och betygsättning 16 juni.
Åk 3 har inlämning den 29 maj och betygsättning den 2 juni.

Individuell studieplan och information
Den individuella studieplanen innehåller uppgifter om din studieväg och om de val av kurser
som du gjort. Vidare skall det av studieplanen framgå om du följer ett fullständigt, utökat eller
reducerat program. Under årskurs ett kommer varje klass att få information om fortsatta
studier och yrken. Detta för att du som elev ska få en helhetsbild i tidigt skede av
gymnasieutbildningen och dina möjligheter efter gymnasiet.

Risk att inte nå kunskapskraven
Du som riskerar att få F i någon kurs kommer att få veta detta via samtal såväl med din
mentor som undervisande lärare. F varning syns även i Schoolsoft med information om
uppgifter som saknas. Som en åtgärd kan du då t ex bli schemalagd med obligatorisk
pluggstuga

Pluggstuga
Om du behöver stöttning, vill ha sällskap eller behöver stöd av en lärare, så finns
pluggstugorna som extra hjälp flera gånger i veckan med ämneslärare på plats. Där kan du
fördjupa, höja och utveckla dina betyg.
Om du riskerar att inte nå målen så kan din mentor även schemalägga dig. Då syns din
närvaro i Schoolsoft och ditt studiebidrag kan dras in vid skolk.

Fusk
Fusk accepteras inte och provet/inlämningsuppgiften betygssätts ej. Du får inte göra om
uppgiften. Läraren kommer att ha samtal med dig och informera din vårdnadshavare. Lärarna
på skolan använder sig av URKUND för att upptäcka plagiat.

5

2016-08-15

Skolk
Ett krav för att få studiebidrag är att du som elev studerar på heltid och följer din studieplan.
Den 1 januari 2012 skärptes riktlinjerna från CSN; ”I dag uppmanas skolorna att rapportera
in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en period på fyra veckor.” Vi på
Hagströmska gymnasiet följer CSN:s riktlinjer.
Skolan ska efterlikna arbetslivet i så hög grad som möjligt, därför är skolan din arbetsplats.
Precis som att du inte kommer försent till ditt jobb, så kommer du inte heller för sent till dina
lektioner. Vid ogiltig frånvaro skickas information till vårdnadshavares mejladress under
förutsättning att denne registrerat sin mejladress i Schoolsoft. All närvaroinformation om
eleven finns tillgänglig för vårdnadshavare och elev i Schoolsoft via egen inloggning. Rapport
till CSN om skolk sker en gång/månad. Vid indraget studiebidrag ska eleven ha haft giltig
närvaro i 4 veckor för att få tillbaka sitt studiebidrag. Tänk på att det inte bara är
studiebidraget som påverkas om du skolkar. Om du har inackorderingstillägg eller extra
tillägg från CSN, förlorar du det också. Även bidrag från Försäkringskassan kan påverkas,
exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg.
Ogiltig frånvaro
Som ogiltig frånvaro räknas:




Ej anmäld frånvaro.
Sen ankomst.
Om man avviker från en lektion.
Hög anmäld frånvaro utan läkarintyg

Om du ofta är sjukanmäld ska det styrkas med ett läkarintyg som definierar hur stor procent
och hur lång tid sjukskrivningen gäller för dig. Du kommer även bli kallad till elevhälsan för
utredning. (elevhälsan skriver ej sjukintyg)

Riktlinjer:
 Läkarintyg krävs efter två veckors sjukfrånvaro.
 Sjukanmälan ”strödagar” som uppgår till 30 procent under en fyra veckors period
rapporteras till CSN.
 Rapportering till CSN sker även vid fyra timmars upprepad frånvaro under en period på
fyra veckor.
 Närvaro leder till goda studieresultat!
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Sjukanmälan
Sjukanmälan ska göras före kl 08.30 via inloggning på Schoolsoft. Omyndig elev ska alltid
sjukanmälas av vårdnadshavare. Gör en sjukanmälan varje dag om du är sjuk flera dagar i
följd. Myndig elev kan sjukanmäla sig själv men helst via vårdnadshavare.

Studieuppehåll
Ibland vill elever av olika anledningar göra ett studieuppehåll, t ex studera utomlands, men
önskar ändå behålla sin studieplats. Skolan kan då bevilja dig ett så kallat studieuppehåll.
Studieuppehåll kan beviljas motsvarande ett läsår. Efter godkännande kan plats reserveras. Du
som önskar studieuppehåll motsvarande ett läsår lämnar ansökan till rektor. Elev som av
någon anledning vill avbryta sina studier på skolan meddelar sin mentor och kontaktar sedan
rektor för samtal och för ifyllande av en studieavbrottsblankett.

Ledighetsansökan
All ansökan om ledighet går via mentor. Mentor får bevilja dig ledighet högst motsvarande tre
dagar per termin. Ledigheter utanför lov godkänns vanligen inte. Du som idrottselev pratar
med din mentor när du behöver ledighet gällande idrott, denna ledighet går utöver de tre dagar
som mentor kan bevilja.

Datorer
Efter ett par veckor vid skolan erhåller du en bärbar dator. Speciellt avtal med bilagor tecknas.
För hemlån är det viktigt att tänka på att hemförsäkring hos vårdnadshavare måste inkludera
allrisktillägg. Datorn ska användas som arbetsredskap, se separat dokument kring datoravtal
och ordningsregler.
Busskort
Du har möjlighet att söka busskort om du har mer än sex kilometer till skolan. Vid
inackorderingstillägg har du inte rätt till busskort. Skolan ansvarar ej för stulet eller borttappat
kort men det går att köpa ett nytt för 300 kronor. Om du avbryter studierna, flyttar eller får
inackorderingstillägg måste du senast dagen efter förändringen återlämna ditt kort till skolan.
Du kan annars bli återbetalningsskyldig 700 kronor per månad som du inte har haft rätt till
busskort.

Skåp
Vi har ett visst antal skåp som man kan låna, men lås skaffar du själv.
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APL
Du som går en praktisk gymnasieutbildning (bygg-, fordons och industriprogrammet) har
femton veckor av din utbildning förlagd ute i arbetslivet, veckorna är uppdelade över alla tre
läsåren. APL står för arbetsplatsförlagt lärande.
APL-platser har varje elev i första skedet ett eget ansvar för att hitta, detta för att vi ser det
som en del av utbildningen att lära sig att ta kontakt med arbetsgivare. Din yrkeslärare finns
med som ett stöd om någon elev skulle stöta på problem och skolan har också APL-platser att
förmedla.
Närvarorapporten ska vara inlämnad senast 2 veckor efter APL-periodens slut. Görs inte detta
får man ogiltig frånvaro och därmed risk att studiebidraget dras in och dessutom betalas ingen
matersättning ut. Vi behöver även kontouppgifter från din bank.
APL åk3 - v35-38, v19-23
APL åk2 - v39-43, v14-17

Hagströmskas idrottssatsning
Hagströmska Gymnasiet har sedan sex år tillbaks en idrottsprofil. De sporter vi har är cykling,
tennis, innebandy, längdskidor, fotboll, ishockey, bandy, alpint, triathlon, handboll, simning,
dans, e-sport och individuellt val. De utövar sin sport på dagtid fyra dagar i veckan.

Skol-IF/Elevkår
På Hagströmska har vi både ett aktivt Skol-IF och Elevkår. Medlemskap är kostnadsfritt och
det är frivilligt hur mycket man vill engagera sig. Elevkåren har en egen Facebooksida:
”Hagströmska Gymnasiet Falun Elevkår” och Instagram: ”hagstromskaselevkar”.
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Behandling av personuppgifter
För att Hagströmska Gymnasiet ska kunna fullgöra våra plikter gentemot dig som elev måste
vi behandla vissa personuppgifter såsom exempelvis namn, adress, e-post, personnummer,
betyg, foto, nyckelbricka eventuellt busskortsnummer, omdömen med mera. Skälen till att
detta registreras är elevadministration. Personuppgiftsansvarig är Hagströmska Gymnasiet
AB.
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter
skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som
vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen
begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
Vid frågor skicka brev till:
Hagströmska Gymnasiet AB
Personuppgiftsansvarig
Gruvgatan 2
791 62 FALUN

Välkommen till oss!
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