NU BÖRJAR RESAN!
Du går på gymnasiet för att lära dig saker, för att utvecklas och
öppna dörrar mot framtiden. Allra bäst lär du dig när du hittar din
energi och lust att lära. På Nösnäsgymnasiet tar vi hela världen
till hjälp i sökandet efter den lusten. Vi jobbar med projekt där du
får lämna skolbänken och utforska verkligheten utanför, kanske
tillsammans med företag eller organisationer. Vi använder praktik,
internationellt utbyte, resor och rollspel för att ge dig så många
ingångar till kunskapen som möjligt – allt i en trygg miljö där det
finns massor av stöd och hjälp om och när du behöver det.
Nösnäsgymnasiet – Öppet för verkligt lärande
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Hitta rätt på Nösnäs
Nösnäsgymnasiet är en stor skola som är uppdelad i en rad olika
delar. Här är några avdelningar som kan vara bra att ha koll på.
Nösnäs fem enheter
Skolan är indelad i fem enheter. Skolenhet 1, 2 och 5 bildar spår 1 och skolenhet 3 och
4 bildar spår 2. På vår hemsida kan du se vilka program som tillhör vilken enhet och
även hitta kontaktuppgifter till den personal som arbetar där.
Skolledningen
Det övergripande ansvaret för skolans verksamhet har skolledningen som består av
en verksamhetschef och fem rektorer. Du hittar dem på plan C. Här är dörren alltid
öppen om du har något du undrar över.
Servicecenter
Innanför huvudentrén på A-plan ligger vårt Servicecenter. Här kan du ställa frågor
och få information och hjälp.
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Elevhälsan
På plan C har vi ett elevhälsoteam bestående av skolsköterskor, kuratorer, psykolog,
specialpedagoger och speciallärare som samarbetar med rektorer och arbetslag för
att hitta rätt stöd och anpassningar för klasser och enskilda elever.
Studievägledning
Våra studie- och yrkesvägledare på plan C ger dig information och vägledning gällande
dina studier här och inför framtiden.
Biblioteket
Vårt bibliotek har fem år i rad fått utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”. Biblioteket
ligger centralt placerat, i hjärtat av skolan.
Till biblioteket är du alltid välkommen. Här kan du sitta och studera, såväl enskilt som i
grupp, läsa tidskrifter och dagstidningar, söka information och låna böcker. Här arbetar
våra bibliotekarier som mer än gärna hjälper dig med informationssökning till dina arbeten,
tipsar om litteratur och svarar på dina frågor.
Administration
På plan C hittar du även all annan administration som man ibland behöver komma i
kontakt med.
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En trygg skola
Vårt mål är att elever, personal, vårdnadshavare och besökare skall
uppleva skolan som en välkomnande och trygg plats att vistas på.
Entrédörrarna
En del i vårt trygghetsarbete är att skolans entrédörrar är låsta och att elever och
personal har försetts med Id-kort. På detta sätt förhindrar vi att obehöriga personer
vistas på skolan. Har du glömt eller tappat ditt id-kort kontaktar du Servicecenter.
Borttappat id-kort ersätts mot en kostnad på 100 kronor.
En drogfri skola
Det är förbjudet att ha med sig saker till skolan som kan vara farliga för dig själv
eller andra. Skolan är en drogfri arbetsplats. Alla former av droger, såsom alkohol,
narkotika, tobak eller doping är förbjudna inom skolans område.
Vi respekterar varandra
Alla har rätt till arbetsro. Vi ska respektera varandras lärande och arbete. Alla har
ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö. Håll rent och snyggt omkring dig, var rädd
om vår skola. Inga former av kränkningar får förekomma.
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Fotografering
Fotografering kan komma att ske i skolans dagliga verksamhet och vid evenemang.
Vid ett sådant tillfälle ska du som elev alltid tillfrågas innan om du vill vara med på
bild. Därefter får du godkänna på vilket sätt bilden kan användas. Foton där elever
förekommer kan efter medgivande komma att användas på vår hemsida, skolans
officiella Facebook och instagramkonton eller i skolans informationsmaterial.
Kom ihåg att det alltid är frivilligt att ställa upp på bild.
Mobil
Mobiltelefoner kan användas i undervisningen i samråd med undervisande lärare,
dock får inte mobilerna användas för privat bruk på lektionstid. Filmning inom
skolans område är förbjudet.
Olyckfallsförsäkring
Som elev är du försäkrad under både skoltid och fritid genom kommunens olycksfallsförsäkring. Observera att vissa idrotter kan vara undantagna från försäkringen.
Vid skada bör du alltid göra en skadeanmälan. Information om försäkringen hittar
du på kommunens hemsida. Det är du, tillsammans med din vårdnadshavare, som
ansvarar för anmälan till försäkringsbolaget.
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Du påverkar och tar ansvar
Nösnäsgymnasiet har många olika forum för elevinflytande där
du som elev har möjlighet att påverka och komma med förslag på
förändringar.

Eget ansvar
Det är viktigt att du tar ansvar för dina studier under gymnasietiden. Uppgifterna blir
större och det är viktigt att de genomförs i tid.

Klassråd
Vid klassrådet/mentorsträffen kan du som elev föra fram dina frågor eller synpunkter.
Här planeras för kommande händelser som prov, redovisningar, studiebesök och andra
aktiviteter på skolan. På din skolenhet finns även elevråd.

Vår förväntan på dig är att du själv ska kunna planera ditt skolarbete och du får också
räkna med att många uppgifter görs i form av hemuppgifter.

Elevkåren
Elevkåren för elevernas talan på många viktiga möten på skolan och här har du som
elev stor möjlighet att påverka. Vi har också elevskyddsombud som driver elevernas
arbetsmiljöfrågor.
Programråd
För att utbildningen skall bli väl anpassad till arbetslivets krav har alla yrkesprogram
ett lokalt programråd där även elever ingår.
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Synpunkter
Nösnäsgymnasiet ser synpunkter och klagomål som en hjälp att förbättra och
utveckla verksamheten. Vårt mål är att ta hand om synpunkter och klagomål så
snabbt som möjligt och att rätta till eventuella fel som har uppstått. Det är viktigt att
klagomål kommuniceras med den det berör. Detta sker lämpligen genom samtal
mellan berörda i nära anslutning till den händelse som lett till att klagomål framförs.
Det går även bra att lämna skriftliga klagomål. Detta gör du via kommunens
synpunktshantering som nås via kommunens och gymnasiets hemsidor.
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Vi arbetar digitalt...
Egen dator
Som elev disponerar du en laptop att använda i skolarbetet. Du får också ett konto för
vårt nätverk med tillhörande e-postadress. Med detta följer avtal om lån av elevdator
och datoranvändning som skall skrivas under av dig och din vårdnadshavare. Får du
problem med din dator så vänder du dig till vårt servicecenter.
Lärplattform
Nösnäsgymnasiet använder itslearning som pedagogisk plattform och kommunikation
mellan personal, elever och vårdnadshavare. Här hittar du information om vad som
händer på skolan och i din kurs, till exempel prov och större inlämningsarbeten samt
viktig information om skolans verksamhet.
Microsoft Office 365
Som elev på Nösnäsgymnasiet har du tillgång till ett konto i Microsoft Office 365.
MS Office 365 är en plattform för att arbeta tillsammans, ett arbetsverktyg. Du når
detta arbetsverktyg från vilken dator/surfplatta/ smartphone som helst, förutsatt att
du har en uppkoppling mot Internet.
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Matsedelsapp
Du hittar aktuell matsedel via en matsedelsapp. Ladda ner appen gratis genom att
söka efter ”skolmaten”. Välj därefter län, kommun och skola.

...och analogt.
Även om det mesta kan förvaras digitalt i din dator så finns det
ändå grejer som inte kan zippas eller delas via internet.
Läromedel
Du får kostnadsfritt låna läromedel under dina gymnasiestudier. Med läromedel
menas läroböcker och annan utrustning som förekommer på ditt program. Om du
tappar bort eller förstör läromedel blir du ersättningsskyldig.
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Sjuk, ledig eller frånvarande?
Frånvaro, ledighetsansökan och sjukanmälan via Skola24
Närvaroprogrammet Skola24 är tillgängligt för de vårdnadshavare som lämnat sina
kontaktuppgifter till skolan. Elever kan också få en egen inloggning. Här kan du göra
sjukanmälan och ta del av närvaro och frånvaro. Skola24 skickar meddelande
automatiskt via sms och mail till vårdnadshavare vars barn har registrerats som
frånvarande i Skola24.
Du loggar in till Skola24 via itslearning, vår hemsida eller på stenungsund.skola24.se.
Det finns också en Skola24-app där du kan se ditt schema och sjukanmäla dig. Du
kan även ringa in sjukanmälan till skola24 på telefon 0515-86931. Avbryter du skoldagen på grund av sjukdom anmäler du detta via skola24, men det är också bra om
du meddelar din mentor eller annan personal att du går hem. Är du sjuk mer än sju
dagar, lördag och söndag inräknat, ska du styrka det med läkarintyg.
Var 14:e dag görs en frånvarokontroll för samtliga klasser och mentor går igenom
eventuell ogiltig frånvaro på mentorstiden. Frånvaro som inte anmälts betraktas som
ogiltig, vilket bland annat kan leda till indraget studiebidrag och även påverka ditt
och familjens eventuella övriga bidrag.

• 12 •

Ledighet
Ledighet utöver skolans lovdagar måste du ansöka om via Skola24. Detta gäller även
ledighet del av dag för t.ex. läkar- eller tandläkarbesök. Ledighetsansökan görs för valfri
period i Skola 24 av vårdnadshavare eller myndig elev. Ansökan måste göras senast 14
dagar före den önskade ledigheten. För omyndig elev måste båda vårdnadshavarna
godkänna ledighetsansökan innan skolan kan behandla den. Din mentor kan bevilja
dig ledighet upp till fem dagar per läsår. Ledighet därutöver beslutar rektor om. Du
som elev ansvarar själv för att ta igen det du missar under ledigheten.
Närvaroplikt
Du är som elev skyldig att infinna dig punktligt till alla aktiviteter i skolan. Detta gäller
inte bara undervisning utan även studiebesök, temadagar, friluftsdagar, prov och
annan verksamhet. Gymnasiet är en frivillig skolform med obligatorisk närvaro.
Genom att du sökt hit och antagit platsen, så accepterar du också de regler som gäller.
Studieresor
Studieresor skall stämma överens med utbildningens mål och planeras av elever och
lärare tillsammans. Utlandsresor sker i enlighet med vår internationaliseringspolicy.
Permission
Permission innebär att du som elev avbryter dina studier tillfälligt för att till exempel
gå på High School ett år. För att få permission och vara garanterad en plats när du
återkommer så måste du lämna in en ansökan och få den beviljad. Blankett finns på
skolans hemsida och hos elevadministratören på din enhet.
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Det är din resa...
Individuell studieplan
En individuell studieplan upprättas för varje elev där du ser vilka kurser som ingår i
det program du valt, inklusive de val du själv gör. Här skrivs också betygen in då
kurserna avslutas. Det är ditt ansvar, tillsammans med din mentor, att se till att
din studieplan är korrekt. Ändringar/justeringar i studieplanen anmäler du till
elevadministratören.
I det webbaserade elevadministrationssystemet Dexter kan du följa din individuella
studieplan och se dina betyg. Du når din studieplan i Dexter via itslearning.
Utvecklingssamtal
En gång per termin bjuder din mentor in dig till utvecklingssamtal. Dina studier,
eventuell frånvaro och hur du trivs på skolan är sådant som kommer att diskuteras.
Detta dokumenteras i Dexter. Under år ett och två skall din vårdnadshavare bjudas in
till ett av samtalen.
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Studiehjälp och extra tillägg
Studiehjälpen ersätter barnbidraget och betalas ut utan ansökan när du fyller 16 år. Ett
krav för att få studiehjälpen är att du studerar på heltid.
Extra tillägg är ett bidrag som du som elev själv kan ansöka om. Det är inkomstprövat
och behovet av stöd bedöms utifrån familjens beräknade inkomster och förmögenhet.
Blankett kan du hämta hos kurator.

...men kör du fast hjälper vi till!
Har du behov av stöd ska du prata med din mentor eller undervisande lärare i den kurs
det gäller. Hos oss finns specialpedagoger, speciallärare och möjlighet att få stöd i din
lärandesituation.
På Nösnäsgymnasiet tänker vi utanför boxen, vi öppnar dörrarna och tar in inspiration
utifrån. Men vi tittar också inåt och försöker hitta det som driver just dig. Tillsammans
hittar vi din väg framåt.
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Prov
Obligatoriska prov
I de flesta kurser genomförs obligatoriska prov. Vilka kurser och tider som gäller hittar
du i itslearning.
Nationella prov
I vissa ämnen, till exempel svenska, engelska och matematik ingår nationella prov.
Proven framställs centralt av Skolverket och ges under ett gemensamt datum för alla
skolor. Datum för nationella prov hittar du i itslearning.
Prövning/omprov
Har du fått betyget F på en kurs har du rätt att göra en prövning. Prövningen är
kostnadsfri så länge du går på gymnasiet. Du ansvarar själv för att kontakta
undervisande lärare i den kurs det gäller. Under pågående kurs är det läraren, inte
du som elev, som bedömer behovet av omprov. Det innebär att det inte finns någon
automatisk rätt för dig som elev att göra omprov om du varit frånvarande vid en
skrivning. Rätten att pröva för ett högre betyg i kurs där du har ett E eller högre betyg, så kallad konkurrenshöjning, kan inte göras under gymnasietiden. Vi erbjuder
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sådan prövning första vardagen efter avslutade
gymnasiestudier till en kostnad av
500 kr/kurs. Blankett finns på skolans hemsida
och hos elevadministratören för din enhet.
Fusk
Fusk i samband med skrivning/prov
rapporteras till rektor som beslutar om
vidare åtgärder.
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Betyg och fortsatta studier
Gymnasieskolan har ett kursrelaterat betygssystem där du får betyg efter varje
avslutad kurs enligt sex betygsnivåer: A, B, C, D, E och F (icke godkänt). Det finns två
examina i gymnasieskolan; en för yrkesprogram och en för högskoleförberedande
program.
För båda examina gäller kravet att du har:
• läst 2500 gymnasiepoäng
• 2250 av de 2500 poängen med minst betyget E
• godkänt betyg i gymnasiearbetet.
För yrkesprogram krävs dessutom att du har:
• godkända betyg i svenska/svenska som andra språk 1, engelska 5, matematik 1a
•g
 odkända betyg på kurser inom de programgemensamma ämnena med minst
400 gymnasiepoäng
För högskoleförberedande krävs i stället att du har:
•g
 odkända betyg i svenska/svenska som andra språk 1-3, engelska 5-6, matematik 1b
eller 1c
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Uppnår du inte kraven för en gymnasieexamen får du ett studiebevis. Riskerar du att få
ett F eller streck i en kurs informerar mentorn eller undervisande lärare dig om det. Det
sker antingen muntligen direkt till dig under terminens gång eller via brev hem till dig,
eller till din vårdnadshavare om du inte fyllt 18 år.
Vidare studier
Grundläggande högskolebehörighet för vidare studier. Examen från ett högskoleförberedande program ger dig grundläggande högskolebehörighet.
Med examen från ett yrkesprogram behöver du lägga till svenska/svenska som andraspråk kurs 2 och 3 och engelska kurs 6 för att få behörighet. Du har rätt att läsa kurserna
som individuellt val och/eller som utökad kurs medan du går i gymnasieskolan, eller
efteråt på vuxenutbildningen.
Meritpoäng
Beroende på vilket program du går och vilken utbildning du söker vidare till kan du få
meritpoäng. Läs mer på Högskoleverkets hemsida www.hsv.se eller på Nösnäsgymnasiet hemsida.
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Spetsa eller bredda
din utbildning
Gymnasiearbete
Alla elever skall göra ett gymnasiearbete på 100 poäng som är ett självständigt och
fördjupande arbete. Information om gymnasiearbetet får du under vårterminen år
två då också gymnasiearbetet i regel wpåbörjas.
Individuellt val
Individuellt val är ”elevens val” och består av 200 poäng. Du som elev kan välja utifrån
ett stort urval av kurser som Nösnäsgymnasiet erbjuder.
Modersmål
Modersmål är inte obligatoriskt men kan väljas som alternativ till individuellt val.
Modersmål kan ersätta ett modernt språk. Observera att modersmål inte ger meritpoäng.
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APL – Arbetsplatsförlagt lärande
APL har du som går ett yrkesprogram och det innebär att du under ett antal veckor har
din utbildning förlagd till en arbetsplats.
LIU – Lokal idrottsutbildning
På Nösnäs finns sex LIU-utbildningar: fotboll, ishockey, konståkning, simning, bordtennis
och innebandy. Har du kommit in på någon av våra lokala idrottsutbildningar kan
dessa begränsa din val i utbildningen. Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare
för mer information.

Vad händer om jag vill välja något annat?
Har du önskemål om att byta program kontaktar du studie- och yrkesvägledaren för
det program du går på.
Att göra omval till annat program under pågående läsår är ingen självklarhet. I de flesta
fall innebär ett omval att du kommande läsår får börja om från år ett.
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Några praktiska saker

Viktiga telefonnummer

Elevskåp
Under din gymnasietid disponerar du ett elevskåp som du förväntas vårda väl. Det
är inte tillåtet att klottra eller klistra dekaler i eller utanpå skåpen. Om du tappar bort
skåpsnyckeln får du betala 100 kronor för att få en ny nyckel. I elevskåpet får du bara
förvara saker som du behöver för ditt skolarbete. Det är viktigt att du inte förvarar
värdesaker i skåpen eftersom stölder tyvärr förekommer och skolan inte ersätter det
stulna. Kontakta servicecenter om du glömt din skåpsnyckel hemma.

Skolledning

Busskort
Om du har mer än sex kilometers resväg till skolan får du ett busskort. Den adress där
du är folkbokförd gäller som underlag för beslut om busskort. Flyttar du eller avbryter
studierna måste du omgående anmäla det till elevadministratören, annars riskerar
du att bli återbetalningsskyldig. Borttappat eller stulet busskort ersätts mot en administrativ avgift på 200 kronor. Ersättningskort lämnas endast då kortet spärrats. Vid
frågor angående busskort vänder du dig till servicecenter.

Skolenhet 2
Cecilia Kjerstadius

0303 - 73 28 35

Skolenhet 3
Josefin Meral

0303 - 73 81 73

Skolenhet 4
Anna Jillmyr

0303 - 73 25 52

Adressändring
Om du byter namn, adress eller telefonnummer/mobilnummer är det viktigt att du
så snart som möjligt anmäler det till elevadministratören samt till din mentor.

Skolenhet 5
Katarina Lycke

0303 - 73 80 42

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef
Niclas Brattefors

0303 - 73 81 72

Tel: 0303-73 80 80
e-post:
expedition.nosnas@stenungsund.se

Rektorer
Skolenhet 1
Pär Holmertz

0303 - 73 29 33

Sjukanmälan
Sjukanmälan för elev: tel 0515 86931
För övriga kontaktuppgifter, se vår
hemsida www.nosnasgymnasiet.se

På Nösnäsgymnasiet
tänker vi utanför boxen,
vi öppnar dörrarna och tar
in inspiration utifrån.
Men vi tittar också inåt
och försöker hitta det som
driver just dig.
Tillsammans hittar vi
din väg framåt.

