
 

 

 

  

Elevens 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
  

                                       

   2016 



  

2 

 

 

 

 

S:t Martins Gymnasium 

 

 
APL .......................................................................................................................................... 3 
Arbetsplan ................................................................................................................................ 3 

Betyg ........................................................................................................................................ 3 
Beviljad frånvaro ...................................................................................................................... 3 
Borttappade/stulna föremål ...................................................................................................... 3 

Brandlarm ................................................................................................................................. 3 
Datoranvändning ...................................................................................................................... 3 
Droger ....................................................................................................................................... 4 
Elevinflytande .......................................................................................................................... 4 

Elevråd ..................................................................................................................................... 4 

Elevstödsmöte .......................................................................................................................... 4 
Frånvaro ................................................................................................................................... 4 
Gymnasiepoäng ........................................................................................................................ 4 

Gymnasiearbete ........................................................................................................................ 5 
Inackorderingstillägg ................................................................................................................ 5 

Individuella val ......................................................................................................................... 5 

Individuell studieplan ............................................................................................................... 5 

Introduktionsprogram ............................................................................................................... 5 
Intyg ......................................................................................................................................... 5 
Klassråd .................................................................................................................................... 5 

Kopiering .................................................................................................................................. 5 
Kursplan/ämnesplan ................................................................................................................. 5 

Gymnasiegemensamma ämnen ................................................................................................ 6 
Likabehandlingsplan ................................................................................................................ 6 
Lunch ........................................................................................................................................ 6 

Läroböcker ............................................................................................................................... 6 
Läroplan ................................................................................................................................... 6 

Läsårsdata ................................................................................................................................. 6 
Mentor ...................................................................................................................................... 7 

Nationella prov . ....................................................................................................................... 7 
Närvaro ..................................................................................................................................... 7 
Olycksfallsförsäkring ............................................................................................................... 7 
Ordningsregler .......................................................................................................................... 7 
Studiebevis/gymnasieintyg ....................................................................................................... 7 

Skolsköterska ........................................................................................................................... 7 
Yrkesexamen ............................................................................................................................ 8 
Studie- och yrkesvägledare ...................................................................................................... 8 

Studiehjälp ................................................................................................................................ 8 
SL-Terminskort ........................................................................................................................ 8 

Utvecklingssamtal .................................................................................................................... 8 
 



  

3 

 

 
 
APL 

APL är en mycket viktig del i din yrkesutbildning och är obligatorisk. I utbildningen ingår minst 

15 veckors kursplanestyrd arbetsplatsförlagd utbildning. Upplägget ser olika ut på respektive 

program utifrån branschernas önskemål och utbildningens upplägg. Skolans policy om närvaro 

och sjukanmälan gäller även APL. 

Arbetsplan 

Skolan har en lokal arbetsplan som beskriver verksamheten, utvecklingsbehov och mål.  

Betyg 

Betyg sätts efter varje avslutad kurs enligt följande: 

 

 F (= ej godkänd) 

 E 

 D 

 C 

 B 

 A 

 

För varje ny kurs som startar beskriver undervisande lärare kravnivåerna. Du får då reda på vad 

som krävs för respektive betygsnivå. Läs mer om betyg på www.skolutveckling.se 

Beviljad frånvaro 

Beviljad frånvaro är ingen rättighet utan beslutas utifrån övrig frånvaro och arbetsinsatser i 

skolan. 

 

Upp till tre dagars ledighet beviljas av mentor med hänsyn till elevens totala skolsituation. 

Ledighet som överstiger tre dagar beviljas av rektor. Ledighet vid terminsstart beviljas ej.  

 

Ansökan (särskild blankett) ska lämnas minst en vecka före sökt ledighet och vara påskriven av 

samtliga undervisande lärare. Eleven kontaktar själv berörda lärare för att få veta vilka avsnitt 

som behandlas under frånvaron. Blankett finns hos Ann-Therése.  
 

Frånvaro som inte beviljats registreras som ogiltig frånvaro. 

Borttappade/stulna föremål 

Lämna inte värdesaker utan tillsyn. Du har ansvar för dessa, om de  tas med till skolan. Skolan 

ersätter inte stulna, borttappade saker eller pengar. 

Brandlarm 

Larmet ljuder med ihållande signal. Följ utrymningsplan som finns uppsatt i lokalerna, se till att 

du vet vad som gäller dig. 

Datoranvändning 

Du får ett personligt lösenord till skolans datorer. För din datoranvändning upprättas ett kontrakt 

mellan dig och skolan i vilket du accepterar skolans policy.  
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Droger 

Skolan är en drogfri arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Flera 

lagar såsom skollagen, arbetsmiljölagen, narkotikastrafflagen, socialtjänstlagen och FN:s 

barnkonvention talar om vilka skyldigheter skolan har när det gäller droger.  

 

Skolan har en handlingsplan mot droger, planen finns att läsa på skolans hemsida. 

Elevinflytande 

I gymnasieförordningen, läroplanen och arbetsmiljölagen fastslås elevens rätt till inflytande i 

såväl undervisning som skolans övriga angelägenheter. Möjlighet till elevinflytande finns i 

skolkonferens, samverkansgrupp för arbetsmiljöfrågor, klass- och elevråd. 

Elevråd 

Elevrådet är ett forum för frivilliga representanter från varje klass som behandlar gemensamma 

och aktuella frågor för skolans elever. Elevrådet utser en styrelse som driver frågor som är viktiga 

för eleverna. Styrelsen sammanträder regelbundet. Grunden för elevrådsarbetet sker i klassrådet!  

Elevstödsmöte 

Frågor som berör enskild elev och inte kan lösas inom ramen för arbetslaget tas upp i 

elevstödsmöte, ESM. Lärare och någon från elevhälsoteamet (kurator, skolsköterska, 

studievägledare) möter elev och förälder. Rektor deltar vid behov. Elevstödsmöte kan begäras av 

skolan eller hemmet. Tid för mötet bestäms i det enskilda fallet. 

Frånvaro 

Undervisande lärare registrerar frånvaro. Det gäller även sen ankomst och avvikelse från lektion. 

Mentor tar snarast upp frånvaron med eleven och meddelar hemmet. 

 

Frånvaro räknas som ogiltig om du uteblir utan att vara sjuk eller har beviljats ledighet.  

Vid sjukfrånvaro som överstiger en vecka ska läkarintyg uppvisas. Tänk på att all frånvaro får 

konsekvenser för dina studier.  

 

Du har eget ansvar för att ta igen det du missat.  

 

Frånvaro vid sjukdom 
För elev under 18 år skall förälder eller annan vårdnadshavare göra sjukanmälan.  

Meddelande lämnas före kl.8.00 på tel.08-706 87 72. Uppge namn, klass samt datum, tänk på att 

tala tydligt! Observera att ny sjukanmälan måste göras för varje sjukdag. Blir du sjuk under 

skoldagen och behöver gå hem så ska du meddela det till läraren som har första lektion du uteblir 

ifrån. Blir du t.ex. sjuk efter lunch och har en lektion ska du personligen meddela din lärare i det 

ämnet. 

 

Det går också att registrera frånvaro i Infomentor och samma regler gäller där, se ovan.   

Mer information/inloggningsuppgifter delas ut via mentorn.  

 

Gymnasiepoäng 

Alla program omfattar 2500 poäng. Dessa måste du ha för att få ett Examensbevis från 

gymnasiet. 
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Gymnasiearbete  

Alla elever avslutar gymnasiearbete i årskurs 3. Arbetet omfattar 100 poäng och betyg E i detta 

ämne krävs för att du ska få yrkesexamen. 

 

Inackorderingstillägg 

Du som har inackorderingstillägg får inte SL-kort av skolan. Du tar själv kontakt med din 

hemkommun. 

Individuella val 

Under gymnasietiden ska du välja en eller flera kurser som individuellt val omfattande 200 

poäng. Individuellt vald kurs börjar vanligtvis i årskurs 3. Erbjudna kurser anordnas 

om tillräckligt många sökt kursen. För att få den grundläggande högskolebehörigheten påbörjas 

kurser i årskurs 2. 

Individuell studieplan 

I din individuella studieplan ser du samtliga kurser som du ska gå under din studietid. Den totala 

summan ska vara 2500 poäng. Tillsammans med din mentor ska din studieplan stämmas av vid 

varje utvecklingssamtal.  

Introduktionsprogram 

Introduktionsprogram utformas för elever som av olika skäl är i behov av annan utbildning än de 

nationella programmen. Tala med studie- och yrkesvägledaren om du vill veta mer. 

Intyg 

Besök under lektionstid hos kurator, skolsköterska eller studie- och yrkesvägledare ska intygas 

till undervisande lärare. Det gäller även utanför skolan t e x tand- och läkarbesök. 

Klassråd 

Klassrådet ska diskutera frågor som är av gemensamt intresse för klassen.Klassråd kan hållas på 

mentorstid.Varje klassråd bör föra protokoll. Klassrådet väljer två representanter till elevrådet. 

Kopiering 

Elevkopiering sker i samråd med skolans personal.  

 

Kurator 

Kurator på skolan heter Anette Sigfrids.  

Vid längre samtal boka tid efter överenskommelse på tel. 08-706 87 75. 

Du kan även skicka e-post anette.sigfrids@sundbyberg.se 

 

Kursplan/ämnesplan 

För varje ämne finns en ämnesplan med mål för undervisningen i kursen samt vilka kunskaper 

och färdigheter som kursen ska ge. Kursplaner/ämnesplaner fastställs av skolverket.  

mailto:anette.sigfrids@sundbyberg.se
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Gymnasiegemensamma ämnen 

Alla elever som påböjat ett nationellt program har gymnasiegemensamma ämnen. För 

yrkesexamen gäller följande kurser; svenska 1, engelska 5, samhällskunskap 1a, naturkunskap 1a, 

religion 1, idrott och hälsa 1, historia 1a, matematik 1a och gymnasiearbete.  

Du måste ha betyg i samtliga kurser/ämnen för att uppnå Examensbevis. 

 
Likabehandlingsplan 

Skolan har en likabehandlingsplan. I likabehandlingsplanen beskrivs vilka förebyggande åtgärder 

vi gör på S:t Martin för att skapa trygghet och motverka kränkande behandling och 

diskriminering. I planen beskrivs också våra rutiner för vad vi gör i akuta situationer om man får 

kännedom om att någon form av kränkande behandling uppstått. Planen finns att läsa på skolans 

hemsida. 

Lunch  

Som elev på S:t Martins gymnasium får du ett elevkort med vilket du betalar din lunch på  
restaurangerna. Under introduktionsdagarna kommer du att få veta mer.   

 

Elevkortet är personligt, får inte överlåtas och får bara användas om du varit i skolan. Kortet ska 

förvaras och brukas på ett sådant sätt att det inte skadas eller tappas bort. Förlorat/förstört kort 

anmäls omgående till expeditionen och nytt kort beställes. Du betalar själv din lunch tills nytt 

kort kommer (ca 1 vecka). Det nya kortet hämtas på expeditionen mot en avgift på 200 kronor. 

 

Kortet är laddat för lunch måndag - fredag mellan klockan 10.30-13.30.  

 

Rikskort 

När du är på APL får du ett annat kort som heter Rikskort. Rikskortet laddas för de dagar du är 

närvarande på din APL-plats. Mer information får du av din mentor.  

 

Vid frånvaro under APL används inte kortet men om så ändå sker faktureras du motsvarande 

summa. 

Läroböcker 

Böcker och andra läromedel får du låna. Behandla dem väl så de kan användas av andra efter dig. 

Gör anteckningar med blyerts som kan raderas. Tappar du bort eller t.ex. gör en bok oanvändbar 

får du betala den – du eller målsman faktureras. 

Läroplan 

Läroplanen innehåller övergripande mål för gymnasieskolan. Du hittar den på 

www.skolverket.se 

Läsårsdata 

Du hittar all information om läsårsdata för 2016/17 på www.stmartinsgymnasium.se 

 

Läxor 
Det är viktigt att du från början skaffar dig bra rutiner för läxläsning. Skjut inte upp arbetet med 

inlämningsuppgifter och beting. Studieteknik och en kalender underlättar planeringen av 

skolarbetet. 

http://www.sundbyberg.se/stmartinsgymnasium/
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Mentor 

Mentorn/mentorerna har huvudansvaret för klassen. Med din mentor har du utvecklingssamtal 

och personligt samtal kring dina studier och din trivsel på skolan. Mentor är den du i första hand 

vänder dig till om du undrar över något. 

Nationella prov 
Nationella prov genomförs i engelska, svenska och matematik i slutet av kurserna. 

Närvaro 

Närvaron är obligatorisk på gymnasieskolan. Det gäller inte bara lektioner utan även vid andra 

aktiviteter som t ex friluftsdagar, studiebesök och temadagar. Din frånvaro kan påverka såväl 

studiebidrag som studieresultat. Närvaro är en förutsättning för rätten till studiehjälp, se under 

rubrik studiehjälp. 

Olycksfallsförsäkring  

Sundbybergs stad har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för skolans alla elever. Försäkringen 

gäller under skol- och vistelsetid men inte under fritid. 

Ordningsregler  

Verksamheten vid vår skola bygger på att vi tar ett gemensamt ansvar, samarbetar, visar hänsyn 

och respekterar varandra. Det är därför viktigt att vi har några gemensamma ordningsregler att 

följa.  

 Var alltid i tid till lektionerna och med nödvändig utrustning 

 Mobiltelefoner används endast utanför lektionssal 

 Rökning är inte tillåten inom skolans lokaler, i trapphuset, lastkajen eller i anslutning till 

skolans lokaler 

 Förtäring av mat och dryck får inte ske i datasalar, i övrigt i samråd med undervisande 

lärare. 

 Var och en ansvarar själv för värdeföremål eller pengar som tas med till skolan. 

 Var och en ansvarar för lånat arbetsmateriel 

 Skolan ersätter inte stulna eller borttappade ägodelar/pengar eller lånat materiel. 

 
Studiebevis/gymnasieintyg 

Elev som saknar betyg i någon eller flera kurser får inte Examensbevis.  

Studiebevis/gymnasieintyg ges till dig som inte uppnår ett examensbevis och ger inte en 

behörighet till eftergymnasial utbildning. 

Skolsköterska 

Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras 

själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården skall främst 

vara förebyggande. Den skall omfatta hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser. För skolhälso-

vården skall finnas skolläkare och skolsköterska. Eleverna i gymnasieskolan skall beredas tillfälle 

att genomgå minst ett allmänt hälsobesök. (Skollagen).  

Du hittar mer information på www.stmartinsgymnasium.se 
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Yrkesexamen 

 För att få ett Examensbevis behöver du ha godkända kurser omfattande 2250 p av 2500 p, varav 

minst betyg E i kurserna; svenska 1, engelska 5, matematik 1a, gymnasiegemensamma 

karaktärsämnen 400 p samt ett godkänt betyg i  gymnasiearbete dvs betyg E. Om du inte uppnår 

ovanstående utfärdas ett Studiebevis. 

Studie- och yrkesvägledare 

Vi hjälper dig med vägledning och information om yrken, utbildning och arbetsmarknad genom 

hela din utbildningstid. Dessutom erbjuder vi dig individuella samtal inför individuella val. 

Carina Tjärnstig arbetar med studie- och yrkesfrågor på S:t Martins gymnasium.  

Carina nås på tel.08-706 87 89 eller mailar carina.tjarnstig@sundbyberg.se för att boka tid! 

Studiehjälp 

Den som studerar på gymnasiet kan ha rätt till studiehjälp. Studiehjälpen består av studiebidrag, 

extra tillägg och inackorderingstillägg.  

Studiehjälp utbetalas automatiskt till de elever (eller vårdnadshavaren om eleven är under 18 år) 

som studerar på gymnasiet och uppfyller kraven. För extra tillägg och inackorderingstillägg krävs 

en särskild ansökan.  

 

Studiehjälp kan du i allmänhet få från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år och till och 

med vårterminen det år du fyller 20. 

Studiebidrag och extra tillägg hanteras av Centrala studiestödsnämnden - CSN. Detsamma gäller 

också inackorderingstillägget om den studerande är elev i fristående gymnasieskola, 

riksinternatskola, folkhögskola eller skola utanför Sverige.  

Har du frågor om bidragen ska du därför kontakta CSN. Du kan också läsa mer på deras hemsida  

www.csn.se 

Hemkommunen hanterar inackorderingstillägget om den studerande går i kommunal 

gymnasieskola på annan ort. Blanketter för detta ändamål hittar du på din hemkommuns hemsida. 

De elever som har inackorderingstillägg får inte SL- terminskort då det ingår i 

inackorderingstillägget. 

 
SL-Terminskort  

Terminskortet är personligt, måste kvitteras ut personligen och kan inte överlåtas. Teminskortet 

gäller helgfri måndag till fredag klockan  04.30 – 19.00. Terminskortet är giltigt 8 augusti – 23 

december 2016. Terminskortet får användas av den som inte fyllt 20 år eller som fyller 20 år 

under biljettens giltighetstid. För att få tillgång till förlustgarantin på ditt SL Access-kort måste 

du registrera det kortnummer som finns på baksidan av kortet på ett Mitt SL-konto som skapas på 

sl.se. Registrera ditt kort redan i dag för att vara säker på att få förlustgaranti om olyckan skulle 

vara framme. Om du redan har ett Mitt SL- konto ska du uppdatera detta och registrera det nya 

kortnumret.  

 
Till dig som är folkbokförd i Håbo kommun tar kontakt med hemkommunen.  
 

Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtal är ett samtal som handlar om dig och dina studier. Detta samtal sker minst en 

gång per termin och är mellan elev, målsman och mentor. 

mailto:carina.tjarnstig@sundbyberg.se
http://www.csn.se/

