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Välkommen till Kungsgårdsgymnasiet!
1. Språkintroduktion
Språkintroduktion är till för nyanlända ungdomar som gått mindre än 4 år i svensk skola och inte
avslutat sin gymnasieexamen i hemlandet. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven
ska kunna gå vidare till ett nationellt program i gymnasieskolan, annan utbildning eller arbetsliv.
På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i andra grundskoleämnen som eleven
behöver för sin fortsatta utbildning.
För att komma in på ett nationellt yrkesprogram krävs lägst E i Svenska som andraspråk samt
ytterligare minst sju betyg och för ett högskoleförberedande program 11 betyg för år 9.

2. Närvaro
Gymnasieskolan är en frivillig skolform men i och med att du tackat ja och påbörjat en utbildning på
ett program så är undervisningen obligatorisk. All frånvaro måste anmälas och kommer att
registreras. Ogiltig frånvaro leder till indraget studiebidrag.
Kravet för att få studiebidrag är heltidsstudier vilket innebär 100 % närvaro.
Om du är sjuk eller av annan orsak inte kan delta i undervisningen måste det anmälas direkt av
vårdnadshavaren genom att ringa 011-444 14 73. När du är myndig gör du din frånvaroanmälan
själv. Tänk på att sjukanmälan måste ske varje dag när du är sjuk.
Om du är frånvarande utan att ha anmält det är din frånvaro ogiltig och det meddelas via
SMS till vårdnadshavaren.

Sjukdom
Om du är sjuk mer än en vecka eller vid upprepad tät sjukfrånvaro ska du på uppmaning kunna
styrka sjukdomen med läkarintyg. Om du blir sjuk under dagen anmäler du det till din mentor, likaså
vid korttidsfrånvaro på grund av läkar- eller tandläkarbesök.
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CSN
Uppföljning av frånvaron görs varannan vecka. Vid upprepad ogiltig frånvaro sker rapportering
till CSN.
CSN skickar då brev till vårdnadshavare och elev som har möjlighet att lämna synpunkter på
skolans rapportering inom 6 dagar. Efter det fattar CSN beslut om att eventuellt stoppa
utbetalningen av studiebidraget.
Tänk på att det inte bara är studiebidraget som påverkas om du har ogiltig frånvaro. Har du
inackorderingstillägg eller extra tillägg från CSN, förlorar du dem också. Även bidrag från
Försäkringskassan påverkas, exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg.

Ledighet
Ledighet beviljas endast i följande situationer, och då av mentor:
Läkar- och tandläkarbesök, begravning, teori- och uppkörningsprov samt riskettan för körkort.
I övrigt endast vid mycket synnerliga skäl, och då efter rektors beslut.

3. Elevhälsa
Skolsköterska och skolläkare
Skolhälsovårdens uppgift är att hjälpa elever i hälsofrågor. Som ett led i detta inbjuds alla elever
under första året till ett enskilt hälsosamtal. Skolsköterskan deltar även i elevkonferenser och i
övrigt elevhälsoarbete på skolan.
Du kan prata med skolsköterskan när du har hälsoproblem eller hälsobekymmer och
skolsköterskan har tystnadsplikt. Vid behov förmedlar skolsköterskan kontakt med skolläkaren.

Skolkurator
Du kan vända dig till kurator för att få stöd i personliga och sociala frågor. Du och din
vårdnadshavare kan vända er till kurator för att få upplysningar, råd och hjälp, både i frågor av
personlig art och i sådant som rör skolsituationen. Kurator har tystnadsplikt.

Studie- och yrkesvägledning (SYV)
Hos studie- och yrkesvägledaren får du vägledning och information om olika utbildningsvägar och
yrken. Du får hjälp att planera dina studier under gymnasietiden för att nå dina mål. Vill du ha
personlig vägledning är du välkommen att boka tid för samtal.
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4. Betyg och bedömning
När du har uppnått kunskapskraven för årskurs 9 i ett ämne, sätts betyg.
Betygsskalan är A - F med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F). Alla betyg är
kunskapsrelaterade och sätts i förhållande till bestämda kunskaps- och färdighetsmål.
Under varje kurs går läraren igenom målen och kriterierna för betygssättningen.

Fusk
Plagiering eller kopiering av hela eller delar av texter och arbeten betraktas som fusk.
Om man fuskar bedöms arbetet/provet som F och man tilldelas en skriftlig varning av rektor
(Skollagen 5 kap).

5. Elevdemokrati
Genom att engagera dig kan du vara med och påverka samt förändra. Du gör din röst hörd genom
att delta och föra fram dina åsikter på mentorsrådet. Ytterligare en väg att påverka är att engagera
sig i elevrådet.

Mentorsråd
Består av mentor och gruppen/klassen som mentor ansvarar för. Mentorsrådet behandlar frågor
som berör gruppen/klassen. Frågor därifrån tas med till Elevrådet.

Elevråd
Består av representanter från alla mentorsgrupper på skolan och representerar dig som elev i
viktiga frågor. Elevrådet jobbar aktivt för elevernas medbestämmande genom att delta i den
demokratiska processen. Elevrådet kommunicerar fortlöpande med skolledningen. Elevrådet
anordnar även olika aktiviteter för att öka trivseln och samhörigheten på skolan.

Elevskyddsombud
Som elev omfattas alla elever av arbetsmiljölagen. På skolan finns elevskyddsombud som arbetar
för att eleverna har en bra arbetsmiljö. Elevskyddsombuden deltar även i arbetsmiljöronder på
skolan.
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6. IKT (Informations- och kommunikationsteknologi)
1-1 En dator till varje elev
Datorn är ett viktigt verktyg i undervisningen. På Kungsgård får du därför disponera en dator under
studietiden, både i skolan och utanför skoltid.

Hemsidan och sociala medier
På skolans hemsida hittar du aktuell information om vad som händer på Kungsgård.
Du kan också logga in på Dexter från hemsidan. Vi finns även på Facebook och Instagram
som hjälper dig att hålla koll på vad som händer på skolan.

7. Ordningsregler
• All form av våld, mobbning och diskriminering är förbjuden.
• Rasistiska symboler och märken är förbjudna.
• Användning och innehav av narkotiska preparat är förbjudet
• Alkohol är förbjudet inom skolans område.
• Rökning och annan tobak är förbjuden inom skolans område.
• Mobiltelefoner används inte under lektionerna annat än i pedagogiskt syfte,
(undervisande lärare avgör vad som är pedagogiskt syfte).
• Ha med dator, läromedel och annan materiel till lektionerna.
• Kom i tid till lektioner och andra aktiviteter.
• Alla har ett gemensamt ansvar för att skolan är trygg plats där studiero finns.
Visa därför hänsyn och respekt för andra.
• Hjälp till att hålla skolan ren och fräsch.
• Skadegörelse leder till ersättningskrav.
• Parkera cyklar i cykelställen.
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8. KONTAKT
Reception
Åsa Olsson
asa1.olsson@norrkoping.s

072-529 40 87

Skolledning
Claes Göransson, gymnasiechef
claes.goransson@norrkoping.se

073-020 23 58

Kerstin Sanner, rektor
kerstin.sanner@norrkoping.se

076-12 59 564

Susanne Egge, tf skolledare
susanne.tunholmegge@norrkoping.se

073- 620 07 18

Elevhälsa
Inger Karlsson
inger4.karlsson@norrkoping.se

072-539 61 72

Eva Andersson
eva2.andersson@norrkoping.se

072-598 66 77

Patricia Eriksson, kurator
patricia.eriksson@norrkoping.se

073-020 18 20

Hans Löfqvist, SYV
hans.lofqvist@norrkoping.se

072-527 94 13
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