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Den lilla skolan med  
de stora möjligheterna
Guldstadsgymnasiet i Skellefteå är en modern 
skola som förutom lärande och kunskap står för 
trygghet och trivsel. Eftersom vi är en liten skola 
med hög personaltäthet blir du som elev hos oss 
sedd varje dag och får genom detta fantastiska 
möjligheter att nå dina mål.

Att arbeta med er ungdomar är en förmån. Det 
är ni som är framtiden och att få vara del av 
er utbildning är spännande och utmanande. 
Skolan ska vara ett ställe där personligheter 
växer och utvecklas. Du som elev kommer att 
få nya kunskaper såväl som att tränas i sociala 
färdigheter för att vara väl förberedd på livet efter 
gymnasiet. 

Elever som tagit studenten hos oss kommer ofta 
tillbaka och hälsar på. Glädjande nog träffar vi 
också många av dem ute i arbetslivet. Efter sina 
studier hos oss är de väl rustade för att vara en 
del av samhället. Detta är vi otroligt glada och 
stolta över!

Välkommen till Guldstadsgymnasiet!
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LÄSÅRSTIDER
2019   

Åk 1  19 augusti - 20 december

Åk 2   20 augusti - 20 december

Åk 3  21 augusti - 20 december

Höstlov  28 oktober - 3 November

2020 

Åk 1   8 januari - 5 juni

Åk 2   8 januari - 8 juni

Åk 3   8 januari - 9 juni

Sportlov 2 mars - 8 mars

Påsklov  13 april - 19 april
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Telefonnummer 
Sjukanmälan      0910-21 51 20 
Rektor   John Karlberg   0910-21 51 21 
Bitr. rektor & SYV Linda Öberg   0910-21 51 22 
Personalrum      0910-21 51 27
Övriga telefonnummer hittar du på vår hemsida. 

Observera att sjukanmälan måste göras innan första lektionen startar 
enligt elevens schema, för att den ska vara giltig. 

Sjukanmälan ska göras varje ny dag som eleven är sjuk för att undvika 
missförstånd mellan skolan och hemmet. 

Om eleven inte fyllt 18 år ska vårdnadshavaren göra sjukanmälan. 

Sjukanmälan kan inte göras retroaktivt. 

När du som vårdnadshavare får användarinloggning till SchoolSoft kommer 
du även kunna göra sjukanmälan via webben.

Ledighet ansöker du om genom att fylla i en ledighetsansökan som lämnas  
in till din coach för godkännande. Ledighetsansökan hittar du på skolans 
hemsida. 

Grunden är att skolan ska ge ledighet när eleven behöver vara frånvarande 
av tvingande skäl så som sjukdom eller problem i familjen. Semesterresor, 
arbete eller körlektioner kan därför sällan anses som en giltig 
frånvaroorsak. 

Giltig ledighet kan ges för tävlingar på riksnivå, andra studier, teoriprov, 
uppkörning samt riskettan. 

SJUkanmälan & ledighet
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Information om skolan kan du inhämta på flera sätt. 

Coach  
På Guldstadsgymnasiet har vi valt att renodla rollerna lärare och coach. 
Detta innebär att undervisande lärare inte är mentorer eller coacher för en 
grupp elever utan enbart får fokusera på lärande, kunskapsutveckling och 
bedömning. Istället har vi personal som enbart arbetar med att coacha 
våra elever.

Coachen fokuserar främst på elevernas personliga utveckling, företräder 
eleverna och bevakar deras behov. Ytterligare uppgifter som ligger i 
coachens uppdrag är att ha koll på elevens studieplaner, motivera samt 
ansvara för individuella samtal. Coachen är helt enkelt elevens och 
vårdnadshavarens primära vuxenkontakt på skolan. Kontaktuppgifter till 
respektive coach hittar du på skolans hemsida.

SchoolSoft och Classroom 
SchoolSoft är vårt elevadministrativa system som du kommer att få lära 
dig använda när du har fått din studiedator. I SchoolSoft kommer du hitta 
information som scheman, närvaro och betyg.

Classroom är vår lärplattform där du som elev eller vårdnadshavare kan ta 
del av undermaterial, komunicera med lärare och lämna in uppgifter.  
 
Sociala medier  
Om ni har Facebook eller Instagram går det bra att följa våra profiler där. 
Här lägger vi upp information och bilder från vardagen på skolan som kan 
vara roligt för er att kunna ta del av. 

Skolans hemsida 
www.guldstadsgymnasiet.se här kan du hitta information om skolan. Du 
kan bland annat läsa om de olika programmen och om hur skolan är 
uppbyggd. Här finns även kontaktuppgifter till alla som arbetar på skolan. 
Du hittar även dokument som ledighetsansökan, läsårstider och olika 
handlingsplaner. 

SJUkanmälan & ledighet Information



6

Hos oss här på Guldstadsgymnasiet har eleverna tillgång till medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. 

Elevhälsan arbetar med att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, 
utveckling och hälsa i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens 
mål.

I elevhälsoteamet ingår rektor, förstelärare, kurator, skolsköterska och 
coacher. Utöver detta finns skolläkare och skolpsykolog att tillgå via 
elevhälsoteamet. 

Elevhälsoteamet
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All kränkande behandling, inklusive ett oacceptabelt språk, ska motverkas 
av alla som verkar i skolan. Arbetet är en ständigt pågående process som 
måste visas för elever i aktiva former. Det är inte tillåtet att ha kränkande 
skrivbordsbakgrunder, skärmsläckare, t-shirts, språkbruk eller på andra vis 
uppträda på sätt som kan upplevas kränkande av elever och personal.  

Skolan arbetar aktivt för att visa öppenhet inför mångfald och olikheter såsom 
hudfärg, kultur, genus och hbt (homo-, bisexuella och transpersoner). Alla 
elever har rätt att känna trygghet i och utanför skolan. Detta arbete kommer 
till stånd genom att de vuxna i skolan sätter tydliga riktlinjer för de nya elever 
som kommer till skolan och de gamla som bär skolans värdegrund vidare 
till nästföljande årskull.

På Guldstadsgymnasiet skall:

• Ingen elev eller vuxen ska utsättas för någon form av kränkande 
behandling.  

• Alla på skolan ska vara involverade i och medvetna om det 
förebyggande arbetet för att motverka alla former av kränkande 
behandling.  

• Alla elever, föräldrar, lärare och övrig personal ska känna till 
handlingsplanen. 

• Skolledning, elevhälsoteamet och coacher ska vara väl förtrogna med 
handlingsplanen. 

• Handlingsplanen ska vara ett levande dokument på skolan och den 
ska revideras varje läsår.  

Likabehandlingsplanen som helhet gås igenom av coach vid läsårsstart 
och kan även hittas på hemsidan. 

Likabehandlingsplan
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• Gymnasieskolan är en frivillig skolform men om du har börjat studera 
på gymnasiet måste du vara närvarande på lektionerna och aktivt 
följa undervisningen. Sen ankomst till en lektion betraktas också som 
frånvaro.

• Lektionstid är arbetstid. Du som elev är ansvarig för att använda 
lektionstiden som planerat. Lärare har rätt att visa ut elever som 
använder lektionstiden till annat än skolarbete.

• Du som elev ansvarar för att vara i tid, på rätt plats och ha med dig 
rätt utrustning. Om du som elev inte har med dig rätt utrustning som 
krävs för att kunna delta i undervisningen har läraren rätt att visa ut 
dig med frånvaro.

• Datorn är ett arbetsverktyg som ska vara med på alla lektioner och 
som endast får användas i undervisningssyfte under lektionstid. Om 
detta missköts vid upprepade tillfällen fråntas eleven möjligheten att ta 
hem datorn.

• Utgångspunkten är att inga mobiltelefoner används i klassrummet. 
Undervisande lärare beslutar efter samråd med elev/elever om 
mobiltelefon får användas under lektionstid. Rektor eller lärare har 
rätt att tillfälligt omhänderta mobiltelefoner, och annan personlig 
elektronisk utrustning, som störande används i klassrummet.

• Uppträd artigt, ta ansvar för dina handlingar och visa respekt för andra 
elever och skolans personal.

• Var rädd om skolans utrustning och lokaler samt hjälp till att hålla 
skolan fri från nedskräpning och klotter. Städa efter dig och ställ upp 
stolarna efter lektionen.

• Fusk och plagiat accepteras inte. Vid upptäckt leder detta till påföljder.

• Skolan är inte en allmän plats och det gör att vi förbehåller oss rätten 
att bestämma när besökare är välkomna och under vilka former.

Ordningsregler
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Konsekvenser 
Skolan agerar och vidtar åtgärder utifrån vilken/vilka ordningsregler du 
bryter mot.

• Om du bryter mot reglerna kan läraren visa ut dig från klassrum eller 
andra undervisningslokaler.

• Din coach kan kalla dig till samtal och ska i så fall även rapportera till 
vårdnadshavare och rektor.

• Rektor kan varna och i allvarliga fall stänga av dig från skolan för en 
viss tid. 

• Ibland måste andra myndigheter underrättas. Vid brott görs 
polisanmälan.  Om det inträffade har inneburit fara för liv eller hälsa 
ska Arbetsmiljöverket underrättas.
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Guldstadsgymnasiets mobiltelefonpolicy är framtagen för att skapa studiero, 
för att öka koncentrationen och deltagandet under lektionerna. Policyn 
omfattar inte personer som måste kunna vara tillgängliga vid speciella och 
akuta situationer.

Regler 
Mobiltelefonen skall förvaras undanstoppad eller lämnas in till läraren 
under lektionen.

Mobiltelefonen skall vara avstängd eller i flygplansläge under lektionen.

Om undervisande lärare vill att mobiltelefonen skall användas som verktyg 
i undervisningen tar läraren beslut om detta under lektionen.

Om vårdnadshavare behöver komma i kontakt med en elev under lektionstid 
kontaktas skolans administration på 0910-21 51 21 eller 0910-21 51 22, så 
hjälper vi med att få ut informationen till eleven.

Konsekvenser 
Om skolans mobiltelefonpolicy inte efterlevs kan detta få konsekvenser.

Av skollagen 5 kap 22-24§ framgår att rektor eller lärare får omhänderta 
föremål ifrån elev som används på ett sätt som är störande för 
skolverksamheten eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna.

Ett föremål som har omhändertagits skall återlämnas till eleven senast vid 
den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. 

Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig föremål som omfattas av 
22 § eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild 
anledning att inte återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka 
förrän elevens vårdnadshavare har underrättats om omhändertagandet. 
Ett omhändertagande får inte bestå längre än t o m fjärde dagen efter 
verkställandet av omhändertagandet.

MOBILTELEFONPOlICY
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MOBILTELEFONPOlICY
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För att gymnasieelev ska vara berättigad till skolkort för buss gäller följande: 

• att utbildningen är på heltid. 

• att kortaste avståndet mellan skola och bostad är minst 6 km, även 
gång- och cykelvägar mäts. Med bostad menas den adress där eleven 
är folkbokförd. 

Det är Gymnasiekontoret på Skellefteå kommun som bedömer om du, 
enligt reglerna, har rätt till busskort. 

Observera att inackorderinstillägg och busskort inte går att kombinera. Om 
du är inackorderad i Skellefteå och får inackorderingstillägg från CSN så har 
du alltså inte rätt till något busskort.

Tänk på att busskortet är en värdehandling! Du måste kunna visa upp en 
giltig legitimation tillsammans med busskortet vid en biljettkontroll. 

Vid borttappat busskort eller om kortet blir stulet så köper du ett nytt via 
kommunens kundtjänst på kommunhuset Brinken. Du kommer först att få 
ett tillfälligt busskort som gäller i tio dagar och sedan kommer ditt ordinarie 
kort att skickas hem till dig.

Giltighet 
Busskortet gäller under hela gymnasietiden för läsårets skoldagar för resor 
mellan hemmet och skolan, två enkelresor per dag inom länet. Tänk på att 
bussbyte måste ske inom 2 timmar från resans början. Skolkortet är inte 
giltigt under loven.

Ändrade förhållanden 
Du som ändrar adress eller byter skola så att avståndet bostad - skola blir 
mindre än 6 km är skyldig att återlämna busskortet. Detta gäller även vid 
avbrutna studier. Du kan bli återbetalningsskyldig om du nyttjar busskort 
som du inte är berättigad till.

Busskort - skolkort
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Busskort - skolkort
APL - Arbetsplatsförlagd lärande finns på alla yrkesprogram med totalt 15 
veckor under gymnasietiden. Även på de studieförberedande programmen 
kan kortare praktikperioder förekomma.

Classroom - vår lärplattform där du som elev tar del av undervisningsmaterial, 
kommunicerar med undervisande lärare och lämnar in dina uppgifter.

CSN - Centrala studiestödsnämnden är den myndighet i Sverige som har 
hand om studiehjälp. Studiehjälp är pengar du kan få när du studerar på 
gymnasiet. Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det år som du 
fyller 20. För att få studiehjälp måste du studera på heltid. Om du är äldre 
än 20 år kan du söka studiemedel.

Studiehjälp består av tre olika bidrag:

• studiebidrag.

• extra tillägg. Om din familj behöver mer bidrag, kan du ansöka om extra 
tillägg. Det är din och dina föräldrars ekonomi som styr om du kan få 
extra tillägg eller inte och hur mycket pengar du kan få.

• inackorderingstillägg, för dig som inte kan bo hemma när du studerar.

Mer information finns att läsa på hemsidan: http://www.csn.se. 

Elevfiket Varuträsk hittar du i det vita huset. Här kan du köpa frukost, 
fika, dricka och frukt under rasterna. I fiket finns det även pennor, sudd 
och block att köpa för en billig penning. Om du har med dig en egen kopp 
bjuder vi även på kaffe/the i fiket.

Försäkring. Alla elever är försäkrade under skoltid via Länsförsäkringar. 
Skador som uppkommer på byggnader eller inventarier skall omgående 
rapporteras till skolans personal. Eleven kan bli ersättningsskyldig för 
skador som eleven orsakat.

Tänk på att du bör ha en försäkring för att täcka skador på eller förlust av 
lånedatorn ifall du väljer att inte förvara lånedatorn på skolan under din fritid. 

Snabbguide från a till ö
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Individuell studieplan talar om vad du ska läsa, vad du har läst och 
vad du just nu läser. Här framgår också vilka betyg du har. Den finns på 
Schoolsoft, kommer att gås igenom med dig av coach och också beröras 
när vi talar om individuella val m.m. Varje termin kommer du att få ett utdrag 
ur betygskatalogen.

Kurser. I gymnasieskolan läser du kurser som består av 50, 100, 150 eller 
200 poäng. Du får betyg på varje avslutad kurs och gymnasiearbetet. Din 
kursplan består av 2 500 poäng. Vad som krävs för att få examen skiljer 
mellan olika program. Mer information om kraven för examen får ni av 
studie- och yrkesvägledare under början av läsåret.

Kursplan finns till alla nationella kurser och skrivs av Skolverket. I 
kursplanerna står det vilka målen är för de olika kurserna samt de 
betygskriterier som gäller. Kursplanerna hittar du på Skolverkets hemsida. 

Coachsamtal hålls en gång per termin. 

Nationella prov genomförs en gång per läsår i ämnena engelska, matematik 
och svenska. 

SchoolSoft är vårt elevadministrativa system. Där kan elev och 
vårdnadshavare följa närvaro, betyg och utvecklingen runt eleven. Dessutom 
kan vårdnadshavare anmäla fråvaro via Schoolsoft. För att vårdnadshavare 
ska få tillgång till detta så behöver ni fylla i blanketten som finns i det 
blanketthäfte som eleven får första dagen hos oss. 

Sjukdom/sjukanmälan ska göras samma dag av förälder eller elev (över 
18 år) före lektionsstart till skolans telefonsvarare 0910-21 51 20 eller via 
Schoolsoft. Kom ihåg att anmäla varje dag om ni är sjuk flera dagar i rad.

Om du är sjuk i mer än 7 skoldagar i följd måste du visa upp ett läkarintyg.
Intyget lämnar du till din coach. Vid återkommande sjukfrånvaro kan skolan 
komma att begära in ett läkarintyg för att du ska få behålla ditt studiebidrag. 
Med återkommande avses att man varit anmäld sjuk vid upprepande tillfällen 
under en 30 dagars period. Om läkarintyg saknas behöver skolan inte godta 
elevens sjukanmälan. Att läkarintyg inte lämnas kan då få betydelse för 
bedömningen av om frånvaron är ogiltig eller inte. Ogiltig frånvaro kan leda 
till förlorat studiebidrag enligt CSN:s regler. Skolan är skyldig att rapportera 
all ogiltig frånvaro till CSN.
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Skolk. Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som 
skolk. Du kan då bli av med ditt studiebidrag. Som giltig anledning räknas 
exempelvis att du fått beviljad ledighet eller att du är sjuk. För läkarbesök 
och tandläkarbesök måste du också söka ledigt om de är planerade i 
förväg. Vid akuta besök där du inte kunnat meddela skolan i förväg så är 
det bra om du ber om ett kvitto/intyg som du kan lämna till din coach för att 
din frånvaro inte ska riskera att bli rapporterad som ogiltig. 

Om du skolkar rapporterar skolan frånvaron till CSN. CSN skickar sedan ett 
brev hem till dig eller din vårdnadshavare där det står vad skolan rapporterat 
om din frånvaro. Efter detta stoppar de dina utbetalningar och beslutar 
också om du ska få behålla ditt studiebidrag eller inte. Det studiebidrag 
du eventuellt inte har rätt till dras från de kommande utbetalningarna. Om 
det inte finns tillräckligt med utbetalningar kvar, måste du betala tillbaka 
pengarna. Då får du också betala en expeditionsavgift på 100 kronor. 
Om du blir av med ditt studiebidrag så påverkar det även övriga bidrag 
som t ex inackorderingstillägg. Det gäller också om familjen har andra 
bidrag från Försäkringskassan så som bostadsbidrag, flerbarnstillägg och 
underhållsbidrag.

Specialkost. Du som börjar årskurs 1 får vid skolstart en blankett av din 
coach att fylla i om du behöver specialkost på skolan. Detta gäller även om 
du under skoltiden byter kosthållning. 



Vi ser fram emot tre 
trevliga år med dig.
Varmt välkommen!

Guldstadsgymnasiet 
Storgatan 50 
931 30  Skellefteå

Tel: 0910 - 21 51 21 
info@guldstadsgymnasiet.se 
www.guldstadsgymnasiet.se 
www.facebook.com/
guldstadsgymnasiet 


