OM JENNY NYSTRÖM
Vår skola har fått sitt namn efter konstnärinnan Jenny Nyström, som föddes i Kalmar 1854. Hon är
kanske mest känd som illustratör och då främst för sina tomtar, men Jenny Nyström var faktiskt mer än
så. Hon var något för sin tid så ovanligt som en yrkeskvinna, med en gedigen konstnärlig utbildning.
Redan som femtonåring började hon på den skola som i dag kallas för Valands Målarskola och som
ligger i Göteborg. Innan hon hade hunnit fylla tjugo kom hon in på föregångaren till dagens
Konstakademi i Stockholm, där hon studerade i åtta år. Genom ett konstnärsstipendium fick hon också
möjlighet att studera i Paris under åren 1882-1885.
Jenny Nyström målade en hel del landskap i olja, akvarell och pastell, men också många genrebilder
och en del porträtt. Men det var genom sina illustrationer i tidningar och böcker och genom sina motiv
på vykort och bonader som hon blev känd och uppskattad. Hon uttryckte sin ambition som att hon ville
ge både vuxna och barn något av ”det fagra landet östan om sol och västan om måne”. Det var också
som en känd och uppskattad illustratör som Jenny Nyström kunde försörja sig själv och sin familj.
Jenny Nyströms bilder är mycket populära och de trycks fortfarande i stora mängder, framför allt på
julkort. På Kalmar läns museum finns en permanent utställning kring Jenny Nyströms liv och verk.
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VÄLKOMMEN
Vi vill önska dig som ska börja ettan i gymnasiet särskilt välkommen hit till oss på Jenny
Nyströmsskolan. Vi hoppas att du har haft en bra sommar och att du kommer hit full av energi och
förväntan.
Vi vill att du så snabbt som möjligt ska känna dig hemma här hos oss. Det här häftet är tänkt att vara till
hjälp i ditt arbete med att lära dig hur saker och ting fungerar och vad som gäller här på skolan. Skolans
hemsida, www.jennynystromsskolan.se,samt att ladda ner Jenny Skol App är naturligtvis också
mycket användbart i detta sammanhang. Tillsammans med din mentor kommer du att titta närmare på
vissa avsnitt i häftet, men du bör också ta dig tid att läsa igenom det i lugn och ro hemma. Då kan du
samtidigt passa på att låta dina föräldrar läsa igenom häftet.
Den vision som vi har formulerat för vår verksamhet här på skolan sammanfattar ganska väl vad vi
tycker att du ska kunna förvänta dig av oss:

#HjärtaHjärnaJenny = Kunskap, Engagemang, Variation

Än en gång, varmt välkommen till Jenny Nyströmsskolan!
Jenny Nyströmsskolans skolledning och personal
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PROGRAM, LÄSÅRSTIDER OCH KONTAKTUPPGIFTER
VÅRA PROGRAM
På Jenny Nyströmsskolans gymnasium går cirka 900 elever på sex olika nationella program och
introduktionsprogram. Skolan har en gynnsam blandning av praktiska och teoretiska program.
Här finns följande program: barn- och fritidsprogrammet BF, estetiska programmet ES, hotell- och
turismprogrammet HT, restaurang-och livsmedelsprogrammet RL, naturvetenskapsprogrammet NA, vårdoch omsorgsprogrammet, VO samt introduktionsprogram IM.

LÄSÅRSTIDER
Läsåret 2019/2020 är uppdelat i en hösttermin (190820-191220) och en vårtermin (200108-200612).
Jullov 21 dec-7 jan. Det är höstlov vecka 44 och sportlov vecka 8. Påskledighet vecka 16, samt lov
22/5. Dessutom är eleverna lediga vid lärarnas kompetensutvecklingsdagar, se läsårsplanering.

JENNY NYSTRÖMSSKOLAN
Box 804, 391 28 Kalmar
Telefon: 0480-45 17 00, 45 17 01

(Besöksadress: Smålandsgatan 25)

SKOLLEDNING
Mats Insulander
Telefon: 0480-45 18 55

Rektor för Gy-sär, NA
E-post: mats.insulander@ksgyf.se

Anna Berkeby
Telefon: 0480-45 17 17

Rektor för IM, IMS, HT, RL
E-post: anna.olsson1@ksgyf.se

Magnus Birgersson
Telefon: 0480-45 17 06

Rektor för ES
E-post: magnus.birgersson@ksgyf.se

Helena Swahn Håkansson
Telefon: 0480-45 17 02

Rektor för BF, VO
E-post: helena.swahn-hakansson@ksgyf.se

PLANERARE
Ulrika Hernäng
Telefon: 0480-45 17 05

Planering, schemaläggning
E-post: ulrika.hernang@ksgyf.se

EXPEDITION

0480-45 17 00

Eva Andersson
Telefon: 0480-45 17 84

Reception och elevadministration
E-post: eva.andersson_1@ksgyf.se

Bodil Sjöblom
Telefon: 0480-45 17 01

Reception och elevadministration
E-post: bodil.sjoblom@ksgyf.se

Birgitta Jonesjö
Telefon: 0480-45 17 83

Fakturering och APL-ersättning
E-post: birgitta.grahn-jonesjo@ksgyf.se
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BUSSKORT SAMT RESURSPERSON FÖR ELEVDATORER
Jenny Ström-Geiring
Telefon: 0480-45 18 87

Busskort, elevdatorer, administration Gy-sär
E-post: jenny.strom-geiring@ksgyf.se

SJUKANMÄLAN
Anmälan ska göras via Dexter (https://dexter.kalmar.se) senast klockan 08.00 samma dag.
Ny anmälan måste göras varje dag! APL-elever* ska dessutom anmäla frånvaro direkt till
arbetsplatsen. Anmälan kan även göras på talsvar 0480-45 19 00. Frånvaro kan i vissa fall
rapporteras på annat sätt enligt särskild överenskommelse med mentor.
Till omyndig elev är det vårdnadshavare som gör anmälan i Dexter, kvitto på anmälan
kommer till det mobilnummer vårdnadshavaren själv anmält under ”Min Dexter”.
Även vid elevs ev. ogiltiga frånvaro meddelas vårdnadshavare till omyndig elev via uppgett
mobilnummer/alt. e-post.
För inloggning i Dexter används Bank-Id.
* APL = arbetsplatsförlagd utbildning

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Anne Hultenius
Telefon: 0480-45 17 04

För elever på HT, IM, IMS, RL
E-post: anne.hultenius@ksgyf.se

Yvette Ljunggren
Telefon: 0480-45 17 34

För elever på BF, ES
E-post: yvette.ljunggren@ksgyf.se

Josefine Almén Olsson
Telefon: 0480-45 17 07

För elever på NA,VO, Gy-sär
E-post: josefine.almen-olsson@ksgyf.se

SPECIALLÄRARE/RESURSLÄRARE
Thea Persson
Telefon: 0480-45 17 43

BF, VO
E-post: thea.persson@ksgyf.se

Jenny Wennesund
Telefon: 0480-45 17 81

ES
E-post: jenny.wennesund@ksgyf.se

Oskar Paulin
Telefon: 0480-45 17 11

HT, NA, RL
E-post: oskar.paulin@ksgyf.se

Miriam Aubert
Anna Eriksson
Malin Marcusson
Maja Olsson

E-post: miriam.aubert@ksgyf.se
E-post: anna.eriksson@ksgyf.se
E-post: malin.marcusson@ksgyf.se
E-post: maja.olsson@ksgyf.se
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SKOLSKÖTERSKOR OCH KURATORER
Ingrid Brengesjö
Telefon: 0480-45 18 52

Skolsköterska för elever på BF, NA, VO, Gysär E-post: ingrid.brengesjo@ksgyf.se

Lena Karlsson
Telefon: 070-304 66 75

Skolsköterska för elever på IMY, IMS, RL
E-post: lena.karlsson@ksgyf.se

Cecilia Wernersson
Telefon: 0480-45 17 08

Skolsköterska för elever på ES, HT, IMA
E-post: cecilia.wernersson@ksgyf.se

Skolläkare

(kontakt gm skolsköterskor)

Lisa Gottliebsen
Telefon: 076-140 88 59

Skolpsykolog
E-post: lisa.gottliebsen@ksgyf.se

Emelie Björck
Telefon: 0480-45 17 72
Mobilnr. 072-236 24 69

Kurator för elever på ES, RL
E-post: emelie.bjorck@ksgyf.se

Therese Ämtwall
Telefon: 0480-45 17 09
Mobilnr. 070-577 34 13

Kurator för elever på BF, IMA, HT, VO
E-post: therese.amtwall@ksgyf.se

Margareta Georgsson
Telefon: 0480-45 18 57
Mobilnr: 070-636 66 29

Kurator för elever på IMS, IMY samt Gy-sär Epost: margareta.georgsson@ksgyf.se

BIBLIOTEK
LÅNEDISKEN

0480-45 17 16

Hanna Carlsson
Telefon: 0480-45 17 15

Bibliotekarie
E-post: hanna.carlsson@ksgyf.se

Malin Sjövall
Telefon: 0480-45 17 15

Bibliotekarie
E-post: malin.sjovall@ksgyf.se

VAKTMÄSTERI

0480-45 17 10

Thomas Gustafsson
Telefon: 070-607 60 42

Vaktmästare
E-post: thomas.gustafsson@ksgyf.se

Stefan Karlsson
Telefon: 070-316 44 58

Vaktmästare
E-post: stefan.karlsson@ksgyf.se

Anneli Petersson
Telefon: 0480-45 17 14

Kontorsvaktmästare, kopiering
E-post: anneli.petersson@ksgyf.se
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VEM DU VÄNDER DIG TILL …
OM DU VILL HA EN BLANKETT AV NÅGOT SLAG
Gå in på skolans hemsida (för ELEVER → Blanketter) eller vänd dig till din mentor.

OM DU BEHÖVER HA BUSSKORT ELLER BUSSBILJETTER
Kontakta Jenny Ström-Geiring på skolans expedition, som har hand om ansökningar om busskort. Kostnaden för
borttappade busskort faktureras eleven. Tillfälliga busskort delas INTE ut om man glömt sitt busskort enligt KLT:s
regler.

OM DU HAR ORDINERATS SPECIALKOST AV SKOLSKÖTERSKAN ELLER DIN
LÄKARE Lämna in blanketten Intyg specialkost plus ett intyg från läkaren/skolsköterskan, till personalen i
skolrestaurangen. Mer information om reglerna för specialkost hittar du längre fram i häftet.

OM DU HAR TAPPAT ELLER HITTAT NÅGOT
Kontakta någon av vaktmästarna.

OM DU VILL LÄMNA ETT MEDDELANDE ELLER NÅGOT ANNAT TILL EN LÄRARE
Maila läraren eller lägg ett meddelande i lärarens fack. I facket kan du också lämna böcker, arbeten eller liknande.
Lärarfacken ligger på plan 2 i Lärarsvängen, en korridor med lärararbetsrum.

OM DU ÄR SJUK OCH INTE KAN GÅ TILL SKOLAN
Sjukanmäl dig via Dexter (https://dexter.kalmar.se) senast kockan 08.00 samma dag. För omyndig elev
gör vårdnadshavaren anmälan. APL-elever* ska dessutom anmäla frånvaro direkt till arbetsplatsen. Anmälan kan
även göras på talsvar 0480-45 19 00.
* APL=Arbetsplatsförlagd utbildning

OM DU MÅSTE GÅ HEM FRÅN SKOLAN FÖR ATT DU INTE MÅR BRA
Om du måste gå hem från skolan för att du inte mår bra ska du fylla i en blankett som finns hos skolsköterskorna,
få den påskriven av undervisande lärare, mentor, kurator eller skolsköterska för att den ska vara giltig.

OM DU VILL HA RÅD OM STUDIER ELLER YRKESVAL
Vänd dig i första hand till din studie- och yrkesvägledare.
OM DU HAR SVÅRIGHETER MED DINA STUDIER
Vänd dig till din mentor, någon av speciallärarna eller studie- och yrkesvägledaren.

OM DU HAR FRÅGOR OM STUDIEHJÄLP ELLER OM DIN EKONOMI
Om du har frågor om studiebidrag, resor, inackorderingstillägg, extra tillägg eller om återbetalningspliktiga
studiemedel vänd dig till kurator.

OM DU HAR PERSONLIGA BEKYMMER SOM PÅVERKAR DINA STUDIER
Vänd dig till din mentor, kurator eller skolsköterska.

OM DU SJÄLV ELLER NÅGON ANNAN UTSÄTTS FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING
Vänd dig till mentor, rektor eller kurator.

OM DU VILL BYTA PROGRAM
Vänd dig till din mentor och till studie- och yrkesvägledaren. Möjligheten till byte är bland annat beroende på
klassernas/gruppernas storlek. Beslut om ett eventuellt byte fattas av rektor.

OM DU AV NÅGON ANLEDNING VILL AVBRYTA DINA STUDIER
Diskutera din situation med mentor och studie- och yrkesvägledare. Beslut om beviljande
av permission eller studieavbrott tas sen av rektor.
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HÄR HITTAR DU INFORMATION
HEMSIDAN och skolapp
På skolans hemsida hittar du stort sett all information som du behöver. Hemsidan når du på någon av
följande adresser www.jennynystromsskolan.se och www.gyf.se/jennynystromsskolan. Ladda gärna
ner vår Jenny Skol App, på Google play eller App Store till din mobil! En praktisk mobil app med
information och push notiser när det händer något intressant på skolan.
för ELEVER OCH FÖRÄLDRAR
När du har klickat på huvudlänken KUNSKAPSPORTEN hittar du en rad användbara länkar. Här
hittar du kontaktuppgifter, läsårstider, blanketter, veckomatsedeln, schema med mera. Under länken
Planering hittar du sedan läsårsplaneringen, terminsplaneringen, APL-schemat², ett schema över de
nationella proven med mera. Under länken Aktuellt hittar du aktuell information, en veckoöversikt samt
kallelser och protokoll.
²APL=arbetsplatsförlagd utbildning
VIKTIGA VERKTYG
Under rubriken Viktiga verktyg på hemsidan hittar du länkar till:
Google Drive – elevers arbete i olika dokument.
Lärarnas kurssidor – en sida med länkar till ämnes- och lärarsidor.
Dexter - ett webbaserat studieadministrativt verktyg. Med hjälp av detta
verktyg kan du följa hur din närvaro har registrerats, se din studieplan och
dina betyg. Här görs också sjukanmälan, din vårdnadshavare anmäler
frånvaron till du fyller 18 år. Lösenord är mobilt bank-ID, E-legitimation.
Vårdnadshavaren lägger in sina kontaktuppgifter (mobilnr/mail) i Dexter
för att få meddelande ang. elevens frånvaro, giltig eller ev. ogiltig.
Lösenordet till Dexter är samma som du använde vid ansökning till
Gymnasiet men du byter inställning till ”elev gymnasiet”, har du inget
lösenord eller glömt går du in under glömt/nytt på Dexters startsida.
Skolans e-post i Google – ett webbaserat e-postprogram som elever och
lärare använder. Tänk på att du är skyldig att regelbundet gå in och läsa din
e-post. Din mentor, dina lärare, skolsköterskan, kuratorn, studie- och
yrkesvägledaren med flera använder e-posten för att kontakta eller informera
dig.

KLASSTIDEN/MENTORSTIDEN
är ytterligare ett tillfälle då du kan få eller ge information.
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DINA STUDIER
MENTOR
I varje klass finns en eller två mentorer som skall fungera som stödpersoner för eleverna i klassen. Din
mentor kommer att ha regelbundna samtal med dig då ni samtalar kring och följer upp hur det går med
dina studier, hur du upplever din studiesituation och vad som kan göras åt eventuella problem. Om det
behövs kan din mentor hjälpa dig vidare till en kontakt med studie- och yrkesvägledare, speciallärare,
skolsköterska, skolläkare, kurator eller rektor.
Din mentor är också den som följer upp hur det ser ut med din närvaro i skolan och som tar kontakt med
dig och dina föräldrar om du har frånvaro som inte är styrkt. Om du av någon anledning behöver vara
ledig är det din mentor som du vänder dig till med din ledighetsansökan.
En gång per termin erbjuds du och dina föräldrar ett utvecklingssamtal där ni får en samlad information
om din kunskapsutveckling och studiesituation.

STUDIEHALLEN
Studiehallen är alltid öppen under skoltid och hit är alla elever välkomna. Studiehallen ligger på första
plan. Hit kan du gå om det är något som du vill arbeta med i lugn och ro eller om det är något som du
vill ha hjälp med. Här arbetar, förutom speciallärarna, fyra resurslärare med 50% av sin tjänst. Därav
finns alltid lärare som ger stöd i olika kurser eller ämnen.)

SKOLLEGITIMATION
Syftet med skollegitimationer för elever och personal vid förbundets gymnasieskolor, är
behovet av att kunna säkerställa vilka som har behörighet att vistas i skolan.
Gymnasieförbundet vill att elever ska ha en trygg skolmiljö, i enlighet med Skollagen (2010:800
5 kap) och att elever och personal ska ha en god arbetsmiljö.
Elever och personal vid förbundets gymnasieskolor ska alltid ha med sig sin legitimation
och den ska alltid bäras synligt.
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BETYGSSÄTTNING
MÅL OCH BETYGSKRITERIER
När du börjar en ny kurs går läraren igenom Skolverkets kursplan med mål och betygskriterier. I klassen
går man gemensamt igenom kursens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav.
BETYGSUNDERLAG
För att läraren ska kunna sätta betyg måste du på olika sätt visa vad du kan. Det får du göra genom
muntliga och skriftliga redovisningar, inlämningsuppgifter, prov eller praktiskt deltagande i de olika
arbetsmoment som ingår i kursen. Som elev är det alltså du som har huvudansvaret för hur du lyckas i
kursen, inte läraren. Din egen arbetsinsats bestämmer du själv. Närvaro och flit hjälper dig att lyckas.
STÖD OCH HJÄLP UNDER PÅGÅENDE KURS
Om du har svårigheter i en kurs är det skolans ansvar att erbjuda extra stöd och hjälp. Stödet är frivilligt
så det är upp till dig om du utnyttjar det.
BESTÄMDA TIDER FÖR REDOVISNINGAR OCH PROV
Lärare och elever kommer tillsammans överens om tidpunkten för redovisningen. Som regel gäller att
du som elev ska delta vid den överenskomna tidpunkten och att du lämnar in dina inlämningsuppgifter i
tid. Om du av någon anledning har förhinder meddelar du läraren detta så fort du kan. Om du är sjuk
måste du naturligtvis sjukanmäla dig. Om du har gjort det har du möjlighet att utnyttja de
omprovstillfällen som erbjuds på programmet.
INFORMATION UNDER PÅGÅENDE KURS
Läraren informerar dig under kursens gång om hur det går för dig i kursen, om vad som går bra och om
vad du eventuellt bör förbättra för att nå godkända resultat.
BETYG
I samband med kursslutet informerar din lärare dig om vilket betyg du kommer att få och på vilka
grunder han/hon gjort sin bedömning. Cirka två veckor efter kursens slut bör betyget synas i din
studieplan på Dexter.
Du kan inte överklaga ett betyg du har fått.
Om det skulle vara så att du har fått F eller inget betyg alls har du rätt att pröva för betyg i kursen så
länge som du är elev på skolan.
Observera att om du skulle sakna betyg i en kurs (”streck”), ha F i Sv, Ma eller Eng, eller
mer än sammanlagt 250 p F-betyg så innebär det att du inte kan få ut någon gymnasieexamen. Istället
utfärdas ett studiebevis.
PRÖVNINGSPERIODER FÖR LÄSÅRET 2019/20
Utformningen av prövningen varierar mellan olika kurser och den påverkas också av det betygsunderlag som
redan finns. Därför är det viktigt att du anmäler dig till prövning så snart som möjligt för att du ska få besked om
hur prövningen kommer att läggas upp. I de fall en elev prövar på hela kursen kan naturligtvis hela betygsskalan
vara aktuell, men då är också utformningen av prövningen annorlunda. Sista anmälning för prövning under
höstterminen är fredag vecka 45 respektive fredag vecka 16 för vårterminen 2020. Anmälningsblanketten ligger på
hemsidan under länken för ELEVER. Prövningsansökningar i idrott måste lämnas senast vecka 45, 2019.
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REGLER OCH RUTINER
REGLER FÖR DEN GEMENSAMMA TRIVSELN PÅ SKOLAN
Gymnasieskolan är en frivillig skola där du själv valt att gå. När du väl börjat på gymnasiet är
undervisning och annat som ingår i utbildningen obligatorisk. Du förväntas alltid komma i tid och ha
med dig den utrustning som behövs. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN och du riskerar att få ditt
studiebidrag indraget.
Är du sjuk eller har annat särskilt skäl att inte komma skall detta anmälas via Dexter eller talsvar,
0480 - 45 19 00.
TRIVSELREGLER
På vår skola
• är all undervisning obligatorisk och du förutsätts deltaga aktivt i undervisningen.
• är det obligatoriskt att bära skollegitimation väl synlig för trygghetens skull.
• bemöter och behandlar vi varandra på ett respektfullt sätt. Alla former av kränkningar,
trakasserier, hot om våld och våld är förbjudet.
• är vi rädda om skolan och dess utrustning. Släng skräp i papperskorgarna. Möbler i klassrum
och på andra platser i skolan ska ställas i ordning efter användandet. Klotter och annan
skadegörelse på hela skolan är förbjudet.
• är det inte tillåtet att fotografera eller filma någon utan dennes tillåtelse.
• är det läraren som ger klartecken när dator, mobil och/eller annan digital utrustning ska
användas i undervisningen.
• är Du skyldig att följa de speciella regler och säkerhetsföreskrifter som gäller i vissa kurser,
salar och institutioner.
• är all form av fusk och otillåtna hjälpmedel i samband med examinationsuppgifter inte tillåtet.
• är det drogfritt. Det är förbjudet att använda tobak, alkohol eller andra droger inom skolans
område.
• är det endast tillåtet att ha med vattenflaska med lock i lektionssalar och bibliotek.
• är det inte tillåtet att äta i lektionssalar/bibliotek om inte läraren meddelar annat.
• Vi är varandras goda arbetsmiljö!
SÄRSKILD REGEL VID PROV
Att på ett oärligt sätt själv skaffa sig fördelar är naturligtvis inte rätt och alla former av fusk är därför
oacceptabla. Vid fusk kan inlämnat prov komma att lämnas utan avseende. För att undanröja misstankar
om fusk är det därför normalt aldrig tillåtet för elev att vid prov ha med sig någon form av digital
utrustning. Detta gäller laptops, I-pads (och motsvarande), mobiltelefoner, klockor med digitala
minnesfunktioner eller vilken annan form av digitalt föremål med sök- eller programmerbar funktion
som helst.
Bäst är att du inför ett prov antingen lämnar föremål av denna typ hemma eller låser in dem i ditt
elevskåp. I annat fall skall du utan anmodan lämna dessa föremål till din lärare eller provvakt inför
provet. Om det uppdagas att du har något föremål av denna typ tillgängligt kan provet komma att
lämnas utan avseende oavsett om fusk påvisats eller inte.
Det är ditt eget ansvar att du efterlever denna regel!
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REGLER FÖR LÅN AV LÄROMEDEL ELLER BIBLIOTEKSBÖCKER
För att kunna låna på skolans bibliotek måste du vara elev på Jenny Nyströmsskolan samt ha ett
bibliotekskonto med pinkod. Du använder ditt personnummer som lånekort. Fysiskt lånekort fås
dessutom i enlighet med GDPR. Om du inte har ett fullständigt personnummer får du använda
fysiskt lånekort.
Lånetiden för läromedel varierar men för biblioteksböcker är den normalt 4 veckor. Behöver du låna om
böckerna går det bra, så länge de inte har reserverats av någon annan elev. Om du av någon anledning
inte lämnar tillbaka läromedel eller biblioteksböcker inom utsatt tid skickas först två påminnelser till din
e-post. Om du trots påminnelserna inte lämnar tillbaka läromedlen eller böckerna får du en räkning, där
kostnaden per bok uppgår till 100-300 kr.

TILLSTÅND FÖR PUBLICERING AV BILDER PÅ SKOLANS HEMSIDA
På Jenny Nyströmsskolan vill vi vara en öppen skola. Via hemsidan vill vi ge en möjlighet för föräldrar,
elever, personal och andra intresserade att följa vår verksamhet här på skolan. I det arbetet ingår
rapporteringen kring den dagliga verksamheten, olika projekt och aktiviteter på skolan samt
presentationen av våra elevers eller lärares medverkan eller framgångar i olika sammanhang. Den här
rapporteringen får ofta en journalistisk prägel och den kompletteras av bilder. För att underlätta arbetet
med detta ber vi om ditt tillstånd att publicera bilder från skolan eller med anknytning till skolan, där du
kan finnas med. Ditt tillstånd ger du skriftligt på en särskild blankett som din mentor eller
klassföreståndare kommer att gå igenom med er under något av era första klassråd.

SKOLRESTAURANGEN
Skolans matsedel finns att läsa på vår hemsida samt anslagen på skolan utanför restaurangen. Du kan
också ladda ner ”Skolmatsappen” tjänsten är kostnadsfri. Information finns på www.dinskolmat.se.

REGLER KRING SPECIALKOST
Om du har allergi eller en sjukdom som påverkas av kosten har du möjlighet att få specialkost serverad
vid skollunchen. För att du ska få specialkost krävs att du fyller i blanketten ”Intyg specialkost”. Den
lämnar du sedan till personalen i skolrestaurangen, tillsammans med ett läkarintyg eller intyg från
skolsköterskan. Blanketten finns på Jenny Nyströmsskolans hemsida. Vid frånvaro på grund av sjukdom
eller APL (Arbetsplatsförlagd utbildning) måste du alltid avbeställa lunchen i god tid. Om du är
frånvarande från lunchen utan att meddela detta så kan din rätt till specialkost upphöra.
LEDIGHET UNDER TERMINSTID
I gymnasieförordningen regleras att läsåret (arbetsåret för eleven) skall omfatta minst 178 skoldagar. Det
innebär att elevernas läsår omfattar cirka 35 veckor. Det finns alltså 17 veckor utanför de 35 skolveckorna
som kan utnyttjas för rekreationsresor. Skolan beviljar därför inte ledigheter på en vecka eller mer för
resor i rent rekreationssyfte, under terminstid.
•

Mentor kan bevilja viss kortare ledighet vid enstaka tillfällen såsom ex. läkarbesök.
Ansökan om ledighet mer än tre dagar beviljas/avslås av rektor.

Om elev, trots avslag på ansökan om ledighet, ändå uteblir från skolan betraktas det som
frånvaro utan giltig orsak och rapporteras till CSN.

www.jennynystromsskolan.se
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ELEVINFLYTANDE
ELEVINFLYTANDE I KLASSRÅD
Som elev kan du på olika sätt påverka skolan och dess utveckling. Det viktigaste forumet är klassrådet,
som består av klassansvarig lärare och samtliga elever i klassen. Varje vecka diskuterar klassen sina
gemensamma angelägenheter på schemalagd klasstid.

ELEVKÅREN
Aktuell information om elevkårens medlemmar och aktiviteter hittar du på kårens hemsida,
www.jennykaren.se eller på elevkårens blogg blogg.jennykaren.se

INFLYTANDEMALLEN
Ett viktigt instrument i skolans arbete med demokrati och elevinflytande är inflytandemallen. Den ska
användas så att elevernas inflytande utvecklas, både i klassrummet och i det skolövergripande
arbetet. Den bör också ligga till grund för vidare diskussioner mellan lärare/mentor och elever i
klassrummet. Inflytandemallen presenteras i sin helhet nedan.

INFLYTANDEMALL FÖR ELEVER PÅ JENNY NYSTRÖMSSKOLAN
Skolövergripande elevinflytande
VI ARBETAR FÖR ATT :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

våra elever ska vara delaktiga i planeringen av kursernas upplägg, de ska ha ett aktivt
inflytande i klassrummet och en regelbunden dialog med respektive lärare vad beträffar
undervisningens innehåll, arbetsformer samt redovisningssätt
regelbundna uppföljningar görs av hur eleverna upplever sina möjligheter till inflytande i
klassrummet och resultaten av dessa avstämningar diskuteras i klassen
våra elever, via representation i olika arbetsgrupper, ska ha inflytande över schemabrytande
aktiviteter såsom temadagar, friluftsdagar, föreläsningar etc.
våra elever ska ges möjlighet att delta i skolans olika förekommande arbetsgrupper såsom ex
miljörådet, matrådet, marknadsföringsgruppen, IT-gruppen och skyddskommittén.
våra elever ska ha möjlighet att ta del av ansökningshandlingar, att närvara vid
anställningsintervjuer för vissa nyckeltjänster och att ha möjlighet att ge synpunkter när skolan
tillsvidareanställer personal
våra elever uppmuntras att engagera sig i elevråd, kårverksamhet och olika arbetsgrupper, och
att skolan visar förståelse för dem som engagerar sig
våra elever ska ha kännedom om skolans olika handlingsplaner
våra elever ska ha en så jämn arbetsbelastning över läsåret som möjligt. Undervisande lärare
ansvarar för att max 2 examinationer (prov, större läxförhör, inlämningsarbete, redovisning)
äger rum samma vecka. Datum för kunskapskontroll bokas in i samråd med eleverna och med
god framförhållning
ha en tydlig och klar bild över programmål, timplan, kursmål och betygskriterier för varje kurs
våra elever ska förstå vikten av en god arbetsmiljö och ett respektfullt bemötande i alla
sammanhang
elever och lärare har ett delat ansvar för att ovanstående punkter kring ansvar och inflytande
efterlevs i det dagliga arbetet.

www.jennynystromsskolan.se
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SÄKERHET OCH RUTINER VID BRAND
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PÅ OLIKA ARBETSPLATSER
För din säkerhet är det viktigt att du noga följer de säkerhetsföreskrifter som finns vid olika
arbetsplatser på skolan eller på dina praktikplatser. Säkerhetsföreskrifterna går undervisande lärare eller
din handledare igenom tillsammans med dig/klassen.

RUTINER VID BRAND OCH UTRYMNING
OM BRAND UTBRYTER ELLER OM LARMET GÅR

•
•
•
•
•
•

Bevara ditt lugn.
Om larmet inte har gått, tryck på närmaste larmknapp och kontakta Räddningstjänsten genom
att ringa 112.
Om du har sett hur branden har uppkommit och bedömer att den kan släckas med hjälp av
brandsläckare, hämta en sådan och släck elden. OBS! Till elektrisk utrustning används
kolsyresläckare, se märkningen på släckaren.
Stäng alla fönster och om du är den som lämnar rummet sist ska du också stänga dörren.
Använd närmaste utgång eller nödutgång och gå så snabbt som möjligt, men utan att trängas, till
återsamlingsplatsen som är väster om skolan mot campus Storken.
Om du ska arbeta med något utanför lektionssalen måste du alltid meddela undervisande lärare
vart du går och om larmet sedan skulle gå, ska du genast bege dig till återsamlingsplatsen.

VID ÅTERSAMLINGSPLATSEN absolut förbjudet att röka här då det kan vara gaslarm!

FÖR BLANDADE UNDERVISNINGSGRUPPER MED ELEVER FRÅN FLERA KLASSER
• Samlas först en kort stund på den plats som undervisande lärare har meddelat er.

FÖR ELEVER SOM HAR HAFT LEKTION I HELKLASS ELLER SOM HAR VARIT
LEKTIONSFRIA
• Samlas på återsamlingsplatsen västra utgången mot kvarteret campus Storken.
• Stå still och vänta här.
• Lämna inte återsamlingsplatsen förrän läraren, mentor eller annan ansvarig ger klartecken.
• Lämna inte återsamlingsplatsen förrän läraren, mentor eller annan ansvarig ger klartecken.

www.jennynystromsskolan.se
14

UTRYMNINGSKARTA
FÖR JENNY NYSTRÖMSSKOLANS HUVUDBYGGNAD

Hyresfastigheter

Kostenhet
Lokalvård
E
L
E
V
E
R
K
L
A
S
S
V
I
S

BF

Återsam
lingsplats 1

ES
HT
NA
RL
VO
IM/IMS

Gäster
ADM -personal
Elevvård

Återsam
lingsplats 2

Gy-särskola

Sporthall
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UTRYMNINGSKARTA FÖR SKEPPET/musiksalar

Jenny Nyströmsskolans huvudbyggnad

↑

Jenny Nyströmsskolans lokaler på Skeppet ligger vägg i vägg med Lars Kaggskolan. Denna enkla
karta visar inte hela byggnaden utan i huvudsak de delar som tillhör Jenny Nyströmsskolan.
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