ELEVHANDBOK
2019 / 2020

Varmt välkommen till Partille Gymnasium!

Innehåll

På Partille Gymnasium vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att
det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever och all
verksamhet inom skolan syftar till att främja en trygg och gynnsam
lärandemiljö.
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Vi som arbetar på Partille Gymnasium finns här för att hjälpa till
att göra din skoltid så bra som möjligt men naturligtvis är även din
insats avgörande för att vi ska lyckas.
Låt oss alla hjälpas åt så att vi kan fortsätta att bygga en skola som
ger dig bästa möjliga förutsättningar till en positiv gymnasietid och
en bra framtid.
Vi ses!
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Kontaktuppgifter
Webbplats

www.partillegymnasium.se

Besöksadress
		

Gamla Kronvägen 56 (Partille Kulturum)
Laxfiskevägen 2 (Teknikcentrum)

Sjukanmälan via Skola24
Som vårdnadshavare använder du Skola24 för att anmäla frånvaro
av elev heldag eller del av dag och ansöker om ledighet.
För att frånvaroanmäla din ungdom i skolan så finns det olika sätt,
på webben, via appen Skola24 eller via telefonsvararen:

Skolledning
Skolledare/Rektor
		susanne.krook@partille.se
		
031-792 15 11

Svenska
Albanska
Arabiska
Engelska
Pashto 		
Somaliska

		Skolledare
		sofie.andresen@partille.se
		
031-792 13 69
Expedition
Administratör
		karin.jernberg@partille.se
		
031-792 14 52

08-693 82 60
08-693 82 61
08-693 82 62
08-693 82 63
08-693 82 64
08-693 82 65

		Administratör
		kristina.johansson@partille.se
		
031-792 14 90

Du loggar in på e-tjänsten och mobilappen för Skola24 med ditt
BankID.

Elevhälsa
Skolkurator
		pernilla.alsterberg@partille.se
		
031-792 18 80

På partille.se/skola24 hittar du guider för hur du går tillväga för att
registrera ett konto, logga in och för hur du använder Skola24.

		Skolsköterska
		britt-marie.persson@partille.se
		
031-792 14 55
		Specialpedagog
		karin.noborn@partille.se
		
031-792 15 36
		Studievägledare
		christina.persson@partille.se
		
031-792 96 31
Skolvärdinna
		

camilla.andersson@partille.se
031-792 14 11
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Partille Gymnasiums vision

Högskoleförberedande examen
För att få en högskoleförberedande examen inom gymnasiet är
kraven att eleven ska ha uppnått minst betyget E i 2 250 poäng samt
minst betyget E i kurserna nedan. Gymnasiearbetet ska ingå i de
godkända betygen.

”Med pedagogisk spets och förankring i verkligheten
ska vi förverkliga varje elevs vision”
Vi menar att vi tillsammans med eleven sätter ett mål för
utbildningen, att vi hittar vägarna att nå dit och att vi tillsammans
utmanar framtiden.

•

Vårt fokus, varje dag, året om är att göra allt vi kan för att ge varje
elev den styrka, kompetens och den trygghet som krävs för att nå
sina drömmar!

Dessutom får man inte reducera någon kurs, utan eleven måste ha
betyg i 2 500 poäng (varav 250 således får vara F).

•
•

Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande kurser i svenska som
andraspråk
Engelska 5 och 6 samt
Matematik 1a, 1b eller 1c

Yrkesexamen
För att få en yrkesexamen inom gymnasiet är kraven att eleven ska
ha uppnått minst betyget E i 2 250 poäng samt minst betyget E i
kurserna nedan. Gymnasiearbetet ska ingå i de godkända betygen.
•
•
•
•

Svenska 1 eller motsvarande kurs i svenska som andraspråk
Engelska 5
Matematik 1a
400 poäng programgemensamma ämnen

Dessutom får man inte reducera någon kurs, utan eleven måste ha
betyg i 2 500 poäng (varav 250 således får vara F).
Inom yrkesprogrammen kan man välja mellan följande spår:
•
•
•
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Högskolespåret
Idrottsspåret
Yrkesspåret
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Information A – Ö

platsen förrän rektor meddelar att det
är okej.

Avbruten skoldag
Om du måste avbryta din skoldag p
g a sjukdom ska du meddela detta till
undervisande lärare. Du ansvarar
själv för att ta igen det klassen arbetat
med under frånvarotiden. Vid längre
sjukfrånvaro, håll kontakten med din
mentor.

Dexter
I denna portal kan elever och
vårdnadshavare ta del av satta betyg
och elevens individuella studieplan.

Betyg och betygsdokument
Betyg sätts på varje avslutad kurs och
meddelas av undervisande lärare.
En sammanställning av satta betyg
finns på Dexter. Elever som går i åk
1 och 2 får en gång per år ett Utdrag av betygskatalog hemskickat.
För elev som avslutat studier på IM
utfärdas ett Gymnasieintyg. Elev som
är klar med 3 års studier på nationellt program erhåller Examensbevis
eller S tudiebevis. Skolan skickar in
samtliga avgångsbetyg till UHR så
att dessa finns registrerade inför
en eventuell ansökan till framtida
högskolestudier. Kom ihåg att spara
originalet av ditt gymnasiebetyg på
ett säkert ställe då det är en viktig
handling inför framtiden.

Elevdator
Alla elever får disponera en d
 ator
under sina tre år på Partille
Gymnasium. För utdelning av dator
måste först ett signerat datorkontrakt
lämnas in till skolan.

Fuskpolicy
Vi ser allvarligt på alla former av
fusk och plagiat. Du som elev ska
kunna stå för dina uppgifter och vara
värd de betyg du får. Vid skriftliga
inlämningsuppgifter används
plagiatkontrollsprogrammet Urkund.
Mer info om detta får du av din
mentor.

Elevskåp
Vid terminsstart tilldelas alla elever
ett skåp för förvaring av s kolmaterial.
Detta låses med lås som skolan
tillhandahåller. Skåpet är skolans
egendom och kan öppnas efter beslut
av rektor. Borttappad nyckel kommer
att debiteras eleven.

Inläsningstjänst
Alla elever och lärare på Partille
Gymnasium har tillgång till
inläsningstjänst. Tjänsten erbjuder
inlästa läromedel och skönlitteratur.
Du kan lyssna på inläst material via
appen och webben. För att logga in gå
till: www.inlasningstjanst.se.

Elevcafé
Välkommen till Café Laxen på
Teknikcentrum för att köpa fika
och slå dig ner en stund. Här finns
storbilds-TV och biljardbord.
Caféansvarig är vår skolvärdinna
Camilla Andersson.

Kursbyte
Elev som vill ändra sin
studieinriktning ansöker om detta via
blankett som finns hos SYV. Beslut tas
av rektor. Eleven får inte byta grupper
eller program innan beslut har fattats.

Bibliotek
Biblioteket i Partille är också ett
skolbibliotek. Här finns läsplatser,
datorer, tidningar musik, film,
facklitteratur och romaner.
Brandlarm
När larm utlöses: lämna salen direkt.
Ta närmsta nödutgång och gå till
anvisad uppsamlingsplats. Lämna inte

Frånvaro
God närvaro i undervisningen är
avgörande för goda studieresultat.
Det är rektors skyldighet att se till
att kontakt upprättas mellan skolan
och vårdnadshavare om eleven är
frånvarande utan giltig anledning.
Mentor registrerar frånvaro dagligen.

Drogpolicy
Partille Gymnasium är en drogfri
zon. Läs om vår drogpolicy samt
handlingsplan på vår hemsida.

Ledighet
Ansökan om ledighet görs digitalt av
vårdnadshavare för omyndig elev via
kommunens webb:
partille.se/lov_ledigheter

Elevhälsa
Elevhälsan består av r ektor,
skolkurator, skolsköterska,
studievägledare, specialpedagog och
skolpsykolog.
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Likabehandlingsplan
Skolan har en l ikabehandlingsplan
som är till för att motverka
diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling av elever eller
personal. Planen finns att läsa på
skolans webb.
Läromedel
Alla läroböcker lånas ut mot
k vittering. När boken återlämnas
stryks kvitteringen. Borttappade
böcker debiteras eleven.
Olycksfallsförsäkring
Alla elever i Partille kommun har en
olycksfallsförsäkring via Protector.
För mer info, gå in på:
partille.se/olycksfallsforsakring
Prövning
Elev i gymnasieskola har rätt att
göra en prövning i alla kurser som
ingår i elevens studieplan. D
 etta
utifrån att betyg inte har getts i
kursen eller om eleven har fått betyg
F. P
 rövningsdatum framgår på
ansökningsblankett på expeditionen.
Rökning
Enligt Tobakslagen är det inte tillåtet
att röka inom skolans område.
Skadegörelse
Naturligtvis räknar vi med att alla
värnar om vår gemensamma miljö.
Skulle ändå skadegörelse f örekomma,
krävs full ersättning av den som
orsakar denna.
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Skolrestaurang
Skolrestaurangen heter Forellen och
erbjuder varje dag en dagens och en
vegetarisk lunch. Ladda ner en
menyapp via: partille.se/maltider

Specialpedagog
Specialpedagogen arbetar t illsammans
med elev, lärare och föräldrar för att
se till att skolarbetet, så långt det går,
anpassas till varje elevs situation.

Skola24 – närvaro/frånvaro
I Skola24 registrerar du som
elev/vårdnadshavare frånvaro och
närvaro, ansöker om längre ledighet
samt ser elevschema. När eleven fyller
18 år anmäler hen själv sin frånvaro
och vårdnadshavaren har inte längre
tillgång till dessa uppgifter utan hens
tillåtelse. För mer info, gå in på:
partille.se/skola24

Studie- och yrkesvägledning
Till SYV är du välkommen med frågor
om vilka gymnasiekurser du ska välja
och om du vill ha vägledning till
vidare studier.

Skolkort
Hemkommunen ansvarar för att
tilldela skolkort till g ymnasieelever.
Eleven får skolkort t o m v årterminen
det år de fyller 20. Elever f olkbokförda
i Partille kommun får ett skolkort
hemskickat inför skolstarten. Mer info
finns att läsa på: partille.se/skolkort
Skolkurator
Du är välkommen att komma och
prata med skolkuratorn om det som
känns viktigt för dig. Inga problem
eller f underingar är för små eller
oviktiga.
Skolsköterska
Välkommen till skolsköterskan om du
känner dig krasslig eller vill prata om
något som känns viktigt för dig. Alla
elever i åk 1 erbjuds hälsosamtal.
Skolläkare
Kontakt med läkare förmedlas via
skolsköterska.

Studiehjälp
Oavsett om du har det jobbigt i ett
ämne eller om du vill jobba mot
högre betyg så hjälper vi dig gärna!
Studiehjälp sker med utbildade lärare.
Vi diskuterar lösningar, förklarar och
svarar på frågor som kan dyka upp
när du studerar. Här kan du också
diskutera med andra studenter som
läser ämnen och kurser.
Mån och tis: kl 15.15-16.30 Kulturum

Läsårstider 2019 / 2020
Höstterminen 2019
2019-08-22 – 2019-12-20 (85 dagar)
Vårterminen 2020
2020-01-08 – 2020-06-10 (98 dagar)
Studiedagar höstterminen 2019
2 dagar: 28 – 29 oktober
Studiedagar vårterminen 2020
3 dagar: 7 januari, 4 maj och 22 maj
Höstlov v. 44
28 oktober till 1 november
Sportlov v. 7
10 februari till 14 februari

Studiebidrag
Elever får studiebidrag t o m
vårterminen det år de fyller 20. För
att få studiebidrag måste man enligt
Studiestödslagen studera på heltid.
Vid upprepad frånvaro kan rätten till
studiebidrag upphöra. Elever över 20
år kan ansöka om studiemedel. För
mer info: www.csn.se.

Påsklov v. 15
6 april till 9 april
Studenten v. 22
29 maj

Stölder
Skolan har ingen försäkring som
täcker stölder. Undvik därför att ta
med dyrbara föremål till skolan och
undersök reglerna i er hemförsäkring.
Vid stöld ska händelserapport göras
på särskild blankett som lämnas till
mentor.
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partillegymnasium.se
Gamla Kronvägen 56, 433 33 Partille
Laxfiskevägen 2, 433 38 Partille

