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Välkommen till Arlandagymnasiet!
Har du höga ambitioner och är beredd att arbeta hårt för att nå dina mål då har du
valt rätt gymnasieskola. Vi har en tydlig vision där vi ska ha de bästa studieresultaten
och de nöjdaste eleverna. Bra lärare med goda ämneskunskaper och en nära kontakt
med eleverna är en förutsättning för att vi ska nå våra högt ställda mål. Därför satsar
vi hårt på att utveckla kvaliteten på undervisningen. Det innebär att vi ständigt
förbättrar verksamheten utifrån kvalitetsenkäter, studieresultat och kursutvärderingar
i samtliga kurser, men också genom att vi har en nära relation till dig som elev.
Vi har en nollvision när det gäller F det vill säga alla elever ska ha minst godkänt (E)
och alla elever som tar studenten på Arlandagymnasiet ska ta en gymnasieexamen.
Våra engagerade lärare gör allt de kan för att alla elever ska nå sina mål och vi
erbjuder ett bra stöd med specialpedagoger, studievägledare och elevhälsa.
Arbetsro på lektionerna är en förutsättning för bra studieresultat och vårt mål är att
vara Stockholms lugnaste skola.
Elevinflytande och elevansvar är en förutsättning för en framgångsrik skola. Elevkår,
elevföreningar och elevskyddsombud ökar elevernas engagemang. Engagerade
elever trivs bättre och får bättre studieresultat. Vi ska göra allt vad vi kan för att du
ska ta dig dit du vill.
Erik Ryding tf rektor Studieförberedande program
Sari Geary rektor Yrkesprogrammen
Veronica Suskic rektor Introduktionsprogrammen och Gymnasiesärskolan
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Gymnasiestudier – så funkar det ...
APL
På yrkesprogrammen ingår minst 15 veckors Arbetsplatsförlagd lärande (APL). Den
är fördelad över alla tre åren. Under APL får du chans att lära dig yrket på plats, ute i
arbetslivet. På gymnasiesärskolan ingår minst 22 veckors Arbetsplatsförlagd lärande
(APL). Den är fördelad över alla fyra åren.

Arbetsmiljö
Varje program har ett eller flera elevskyddsombud. Dessa representerar programmet
och kommunicerar med rektor och lärare om de upptäcker att det finns problem
med arbetsmiljön t.ex. mobbning. Elevskyddsombuden jobbar mest med olika frågor
för att öka trivseln och tryggheten på skolan.

Betyg
Du får ett slutbetyg på alla kurser du läser redan första året. Du kan inte höja ett
slutbetyg förutom betyget F(Ej godkänt) förrän du avslutat dina gymnasiestudier,
därför är det viktigt att du satsar på studierna redan i årskurs 1.
Betygsskalan är från A till F, där A är bäst och F är inte godkänd. Om underlag för
bedömning saknas (på grund av hög frånvaro) sätts S (streck) istället för betyg. Om
du fått F eller streck i en kurs kan du göra en prövning för att få högre betyg. Din
lärare kan berätta mer om hur det går till. Så snart betygen är satta ser du dem i
Dexter.
Se vidare https://start.arlandagymnasiet.se

Elevföreningar
Gymnasietiden är inte bara kurser, prov och lektioner. Under gymnasietiden kommer
du att möta nya människor och gärna massor av roliga saker. Vi är övertygade om att
elever som trivs lyckas bättre i sina studier. En förening kan vara ett utmärkt sätt att
hitta och skapa livslånga vänskapsband, bygga ett mindre samhälle innanför skolans
väggar och hitta möjligheter för ledarskap, ansvar och service. Under tre år ska du gå
på Arlandagymnasiet, så varför inte göra denna tid till något alldeles extra! Läs mer
om våra föreningar på hemsidan!

Elevinflytande
Elevernas inflytande är en förutsättning för en framgångsrik skola. Vi arbetar på flera
sätt för att du som elev ska ha inflytande över din utbildning. På mentorstid tar elever
och mentorer upp sådant som gäller klassen. I programelevråd tar man upp frågor
som är gemensamma för programmet och i enhetens elevråd tar man upp
gemensamma frågor med rektor. I skolkonferensen samlas representanter för
samtliga program och tar upp frågor som berör hela skolan t.ex. ordningsregler.
Alla kurser utvärderas i mitten av kursen för att du som elev ska kunna påverka och
förbättra undervisningen. En gång per år genomför vi en kvalitetsenkät som ligger till
grund för skolans arbetsplan. Det är viktigt att du besvarar enkäter som handlar om
skolan, så vi tillsammans kan förbättra Arlandagymnasiet.

Arlandagymnasiets hemsida och IT-resurser
På Arlandagymnasiets hemsida http://www.arlandagymnasiet.se, har vi samlat viktiga
dokument och inloggningslänkar till de olika datasystem som vi använder.
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•

E-post i Office 365.
IST Lärande – Här skriver vi omdömen, utvecklingssamtal och
dokumentation
Haldor - Här hanteras kommunikation mellan lärare-elev-vårdnadshavare
Skola 24– Här kan du hitta scheman för din klass och för lärare och här förs
även frånvaro/ närvaro
Dexter – Här ändrar du ditt mobiltelefonnummer, din privata e-postadress
m.m. Här hanteras också betyg och studieplaner
Utv5 – Här görs kursutvärderingar.

Examensmål
För varje nationellt program i gymnasieskolan finns det examensmål som innehåller
mål för programmet, de inriktningar som finns inom programmet samt mål för
gymnasiearbetet. Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen
och undervisningen från elevernas första dag på programmet. De ska styra
utbildningen och gymnasiearbetets utformning och innehåll.

Frånvaro
Väljer du att studera på Arlandagymnasiet gäller obligatorisk närvaro på alla
planerade lektioner och aktiviteter. Är du frånvarande p.g.a. anmäld sjukdom, APL
eller beviljad ledighet räknas det som giltig frånvaro. Övrig frånvaro räknas som
ogiltig och redovisas på terminsbetyget.
När du uteblir från en schemalagd aktivitet skickas ett SMS/epost till din
vårdnadshavare. Skolan har rapporteringsskyldighet till CSN vilket innebär att ditt
studiebidrag kan dras in vid ogiltig frånvaro.

Fusk
Arlandagymnasiet verkar för en demokratisk anda och har en värdegrund som bygger
på ärlighet och eget ansvar. Där hör inga former av fusk och oegentligheter hemma.
Var och en skall stå för sin kunskap och vara värd de betyg hen får.
Vi ser allvarligt på alla former av fusk och oärligt beteende under studietiden. Till
fusk räknas alla former av otillåtna hjälpmedel, samtal under prov, avskrifter och
kopiering av andras texter mm.
Om läraren misstänker fusk underkänns det aktuella provet eller uppgiften som
betygsunderlag och eleven har ingen rättighet att göra om den aktuella
examinationsuppgiften.
Om undervisande lärare ändå bedömer att eleven ska få möjlighet att visa sina
kunskaper ska examinationen utformas så att eleven inte drar fördel av fusket. T.ex.
kan en skriftlig uppgift/prov ersättas av en muntlig examination.
Undervisande lärare kan besluta att eleven ska examineras i slutet av kursen om
betygsunderlag saknas.
Om en elev misstänks för fusk vid examination skall mentorn kontaktas och
mentorn ska även underrätta vårdnadshavaren om eleven är under 18 år. Mentor
dokumenterar kontakten.
Om en elev upprepar fusket skall vårdnadshavare och elev kallas till skolan för ett
möte med rektor, mentor och vid behov elevhälsan för att tillsammans försöka
komma tillrätta med det olämpliga uppträdandet. Vid detta tillfälle skall eleven
tilldelas en varning enligt skollagen 5 kap §11. Åtgärdsprogram kan utformas om
eleven har behov av särskilt stöd.
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Om eleven trots den skriftliga varningen inte ändrar sitt beteende kan eleven stängas
av enligt skollagen 5 kap §17, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
formellt om avstängningen. Om eleven är under 18 år ska sociala myndigheterna
meddelas. Eleven och föräldrarna har rätt att yttra sig i det aktuella fallet innan beslut
fattas.
Lärare skall vid betygsättning göra en allsidig bedömning av kunskaperna och då
beakta allt läraren känner till om elevens kunskaper. Betyget sätts på elevens
kunskaper i förhållande till kursens kunskapskrav och inte på elevens beteende.

Gymnasiegemensamma ämnen
De gymnasiegemensamma ämnena läses på alla nationella program. De är Svenska
eller Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Historia, Naturkunskap, Idrott
och hälsa, Religionskunskap och Samhällskunskap. Kursernas innehåll och storlek
kan skilja sig något mellan de olika programmen.

Gymnasieexam
Samtliga nationella program leder till en gymnasieexamen. En elev som avslutat ett
gymnasieprogram kan få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.
För yrkesexamen ska eleven ha betyg i minst 2500 poäng. Eleven ska ha godkänt i
Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1. Ett krav
är också att eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och
ett godkänt gymnasiearbete samt ytterligare 1450 poäng.
För högskoleförberedande examen ska eleven ha betyg i minst 2500 poäng. Eleven
ska vara godkänd i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska
5 och 6 samt Matematik 1 och ett godkänt gymnasiearbete samt ytterligare 1550
poäng.
Högskoleförberedande examen kommer att ge grundläggande högskolebehörighet.
En yrkesexamen samt godkända betyg i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk,
2 och 3 samt Engelska 6 ger också grundläggande högskolebehörighet

Individuell studieplan
Summan av dina tre år på gymnasiet ska bli totalt 2 500 poäng. Dessa poäng fördelas
olika beroende på vilket program du väljer. Se respektive program för aktuell
poängfördelning. Du har en individuell studieplan. Här finns det samlat vilka kurser
som just du läser. Din studieplan kan du och dina föräldrar läsa i Dexter. Ni kan
logga in via https://start.arlandagymnasiet.se.

Inriktningar
De nationella programmen har olika inriktningar. Genom att välja inriktning kan
eleven specialisera sig inom det han eller hon är mest intresserad av på sitt program.
Se respektive program för information om de olika inriktningarna.

Klagomålshantering
Enligt skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål
mot utbildningen vid skolan.
1. Om du är missnöjd och har klagomål mot utbildningen ska du i första hand vända
dig till mentor. Om du inte är nöjd med de åtgärder som mentor har vidtagit ska du
vända dig till din rektor.
2. Om klagomålen gäller lärare eller annan medarbetare är målet att berörda parter
ska träffas för att reda ut situationen.
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3. Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och
att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.
4. Om du inte är nöjd med de åtgärder som rektor vidtagit kan du vända dig till
gymnasiechefen som då utreder och vidtar åtgärder för att rätta till eventuella brister.

Kontakt
Mail är bästa sättet att kontakta lärare om du inte pratar med dem direkt i anslutning
till lektionen. Du kan förvänta dig att lärare och annan personal läser e-post alla
arbetsdagar, under arbetstid, och att det vanligen inte ska behöva ta mer än två
arbetsdagar för dig att få svar på ditt mail. Du kan också söka lärare i deras lärarbaser,
men tänk på att de kan vara upptagna med lektion eller med att rätta just ditt prov.

Kursutvärderingar
Vi vill ha de nöjdaste eleverna, därför vill vi veta vad du tycker! På Arlandagymnasiet
kommer du att få göra webbaserade utvärderingar i alla kurser. Hos oss gör du
utvärderingen mitt i kursen, inte när den är slut. Syftet med utvärderingen är att
läraren ska kunna förbättra undervisningen utifrån dina och dina kamraters
synpunkter.

Ledighet
Närvaro är bästa sättet att nå goda resultat. Vi avråder därför från ledighet under
skoltid Kortare ledighet (högst tre dagar per termin) kan beviljas av mentor. Längre
ledighet kan beviljas av rektor efter ansökan minst tio dagar i förväg. Eleven ansvarar
själv för att ta kontakt med varje lärare som berörs av ledigheten för att få
information och hemuppgifter. Ledigheten söks via Dexter.

Likabehandlingsplan
Arlandagymnasiet har en likabehandlingsplan som grundar sig på ”Lagen om förbud
mot diskriminering och annan kränkande behandling” (2006:67). Alla, både personal
och elever, skall känna sig trygga och respekterade. I likabehandlingsplanen finns
också information om hur skolan arbetar förebyggande, hur skolan agerar när någon
diskrimineras eller kränks och hur du själv skall agera om du utsätts eller ser någon
annan utsättas för kränkningar. Likabehandlingsplanen finns i sin helhet på
startsidan: https://start.arlandagymnasiet.se

Meritkurser
När du söker till högre studier räknas dina gymnasiebetyg om till ett jämförelsetal.
Till det kan du lägga extra meritpoäng för godkända betyg i vissa kurser.
Studievägledarna kan berätta mer.

Närvaro leder till goda studieresultat!
Gymnasiet är en frivillig skolform men när du en gång skrivit in dig som elev på
skolan, gäller obligatorisk närvaro på samtliga lektioner och andra aktiviteter som
skolan bedriver, till exempel friluftsdagar och studiebesök. Närvaro, frånvaro och
sena ankomster registreras i Dexter dit både du och vårdnadshavare har tillträde.
Vårdnadshavare meddelas samma dag via sms om du är frånvarande under
förutsättning att denne registrerat sitt mobilnummer. Ogiltig frånvaro och sena
ankomster kommer att dokumenteras i betyget.
Om den ogiltiga frånvaron överstiger 4 timmar meddelas CSN och du kan förlora
studiebidraget samt bli återbetalningsskyldig.
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Programgemensamma karaktärsämnen
De programgemensamma karaktärsämnena är de kurser som utmärker varje program
och visar dess syfte.

Dexter, IST Lärande, Haldor
Dexter, IST Lärande och Haldor (ersätter lärarhemsidor) är de digitala
kommunikationsplattformar som Arlandagymnasiet använder. Elever kan logga in
direkt i skolan, men när eleven inte är i skolan så måste eleven ha registrerat sitt
mobilnummer för att en engångskod skall kunna sms:as till rätt nummer.
Mobilnumret registreras i Dexter, måste göras i skolan. Vårdnadshavare loggar in
med elektronisk legitimation, t ex Bank-ID.
I Dexter kan man se studieplaner, ledighetsansökan, betyg, personliga schema och i
IST Lärande finner du omdömen, F-rapporter och dokumentation från olika samtal.
I Haldor sker kommunikation mellan elev och lärare.

Schemat
Schema kan ses i Skola 24, se vidare på https://start.arlandagymnasiet.se och klicka
på ”Aktuellt schema”. Vi strävar efter att vara lyhörda för elevsynpunkter och för att
du som elev ska få bästa möjliga skolgång och uppdaterar därför schemat löpande.
Ta för vana att kolla ev förändringar regelbundet. Du kan också få schemat direkt i
mobilen. Ladda ner Skola 24 Mobilapp.

Studie- och yrkesvägledning
Till studievägledaren kan du komma med dina frågor om din studieplan. Det kan
gälla kurser, behörigheter, meritpoäng, vidare studier, individuella val eller något
annat.

Sjukanmälan
Kan endast göras av din vårdnadshavare om du är under 18 år.
Sjukanmälan görs med fördel i Skola 24. Vid problem med att logga in i Skola 24 kan
sjukanmälan göras genom att ringa 08-597 83 000 så snart som sjukdom inträffat.
Där knappas personnummer och hur länge sjukanmälan gäller in. Detta kallas för
talsvar. Därefter får vårdnadshavaren en bekräftelse på att sjukanmälan registrerats
via sms, förutsatt att mobil nr. finns registrerat i Dexter.

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtalen i årskurs 1 genomförs tidigt på höstterminen för att mentor
tidigt ska lära känna elev och vårdnadshavare. Utvecklingssamtalen kan förläggas till
studiedagar. Mentor skickar ut en inbjudan.

Ämnen, kurser och poäng
När du läser på gymnasiet delas ämnen upp i kurser. Varje kurs har ett bestämt antal
poäng (oftast 50, 100, 200 osv). Alla gymnasieprogram innehåller 2 500 poäng. Du
kan läsa mer om ämnesplaner och kursplaner på Skolverkets hemsida
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnenochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program
lektioner.
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Ordningsregler
Behandlade av skolkonferensen hösten 2019
Arlandagymnasiet ska vara en skola som utmärker sig för en trygg miljö och en god
stämning mellan elever och personal. För att skapa den goda arbetsmiljön förväntar
vi oss att eleverna tar ansvar och följer ordningsreglerna samt att personalen är
konsekventa och ser till att våra ordningsregler följs.
•

Vi behandlar varandra på ett trevligt och respektfullt sätt.

•

Vi kommer i tid och har med oss nödvändig utrustning till lektionerna.
Läraren släpper in eleverna i klassrummet.

•

Lektionerna är mobilfria. Läraren bestämmer om och när mobiler och
datorer får användas under lektionstid.

•

Studierum är prioriterade för studier.

•

Vi skapar en trivsam miljö i skolan genom att hålla skolan fri från
nedskräpning och klotter

•

Vi förtär mat och dryck utanför klassrummen. Läraren kan besluta om
undantag.

•

Skolan är en rökfri, drogfri och alkoholfri arbetsplats. Rökning är enligt lag
förbjuden på skolans område och detta gäller också e-cigaretter.

•

Vi bär passerkorten synligt under hela skoldagen.

•

Passerkorten är personliga och får inte lånas ut till någon, vare sig till andra
elever i skolan eller till utomstående

•

Man får låna ett lånekort max tre gånger per termin.
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•

Nödutgångarna får endast användas vid brand eller andra livshotande
situationer.

•

Endast elev och personal på Arlandagymnasiet får vistas i skolans lokaler.
Inbjudna gäster tas emot i receptionen.

Konsekvenser vid regelbrott
Läraren ska tillrättavisa en elev som stör lektionen och om det inte hjälper ska eleven
utvisas från lektionen och föräldrar meddelas.
Om regelbrottet sker utanför klassrummet ska eleven tillrättavisas och om det inte
hjälper ska mentor meddelas och vårdnadshavare informeras.
Om det upprepas ska eleven träffa rektor för att utreda orsaken till uppträdandet.
Om eleven är under 18 år ska föräldrarna delta. Vid det tillfället kan rektor tilldela
eleven en skriftlig varning. I sista hand kan eleven stängas av från skolan
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Läsårsdata 2019-20
Elevernas läsår
HT 2019 Måndag 19 augusti – torsdag 19 december
VT 2020 Tisdag 7 januari – onsdag 10 juni
Studiedagar/utvecklingssamtal
Höstlov
Studiedag/utvecklingssamtal
Sportlov
Påsklov
Lovdag
Lovdagar
Lovdagar student
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måndag 23 september - tisdag 24 september
måndag 28 oktober - fredag 01 november
måndag 10 februari
måndag 24 februari - fredag 28 februari
måndag 6 april - måndag 13 april
fredag 01 maj
torsdag 21 maj - fredag 22 maj
fredag 5 juni (fastställs efter samråd med
studentkommitté vid läsårsstart)
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Mer information hittar du på
https://start.arlandagymnasiet.se (intern startsida)
http://www.arlandagymnasiet.se
http://www.facebook.com/Arlandagymnasiet
Besöksadress Kunskapens Hus, Arlandagymnasiet,
Vikingavägen 2,
195 85 Märsta
Telefon växel 08-591 260 00
Undervisning sker också i Kolsta, SAS-hangaren och Bengtsgården
Huvudman för

är
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