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Välkommen till Gutegymnasiet
Välkommen till en tid fylld av upplevelser och personlig utveckling på Gutegymnasiet!
Alla vi som arbetar på Gutegymnasiet är här för att hjälpa våra elever att lyckas med sina studier.
Vi arbetar gemensamt mot vår vision att vara ”Gotlands mest attraktiva utbildning för elever som
vill möta framtiden väl förberedd”.
Vi vill uppmuntra våra elever att ta tillvara de möjligheter som Gutegymnasiet
erbjuder – den öppna flexibla studiemiljön, engagerade och kunniga lärare, stora möjligheter till
delaktighet och reellt inflytande samt samverkan med högskola och näringsliv.

Therese Ljungman
Rektor

Informationsmöte
Torsdagen den 10 september klockan 18.30 välkomnar vill alla vårdnadshavare och
kontaktpersoner till Gutegymnasiet för ett informationsmöte. Då får ni, förutom att bli
informerade om skolan och det program som er ungdom går på, träffa personal och se skolans
lokaler. Vi ses på Broväg 25.

Läsårstider 2020 – 2021
Nedan finns viktiga datum för läsåret

HÖSTTERMIN 2020
Skolstart

18 augusti

Studiedagar

24 september

Höstlov

26 oktober – 30 november (vecka 44)

Jullavslutning

18 december

VÅRTERMIN 2021
Skolstart

8 januari

Studiedagar

7 januari, 30 april

Sportlov

1 mars – 5 mars (vecka 9)

Påsklov

6 april – 9 april (vecka 14)

Lovdagar

2 april, 13–14 maj

Studenten

4 juni (årskurs 1 och 2 hemstudier)

Skolavslutning

10 juni (årskurs 1 och 2)

Vision, verksamhetsidé och värdegrund
På Gutegymnasiet utgör individualitet, flexibilitet, hälsa, trygghet och respekt, grundstenarna i
en pedagogik som vi utvecklat under flera års undervisning. Syftet med dessa grundstenar är att
få elever att växa och göra bra val inför framtiden.
På Gutegymnasiet är alla lika mycket värda och vi bemöter varandra med respekt. Tillsammans
tar vi ansvar för vårt arbete och vår skolmiljö. Vi vill att Gutegymnasiet ska vara det främsta
alternativet för unga som vill utvecklas och förbereda sig för högre studier och för unga som vill
ha en gedigen yrkesutbildning. Hos oss står gemenskap, glädje, lust och meningsfullhet i
centrum för det vardagliga arbetet. Här kan du som elev känna trygghet och bli inspirerad att
förverkliga dig själv, både personligt och intellektuellt.

Vi på Gutegymnasiet har höga förväntningar på våra elever och en tro på att ALLA kan.

Kommunikation och datorer
Dator och IT
Under din skoltid har du som elev förmånen att få låna en dator. Datorn ska tas med till varje
lektion, men det är läraren som bestämmer om och hur den ska användas. Förändring av
skoldatorns hårdvara innebär att försäkringen slutar att gälla och att datorn skall återlämnas till
skolan. Du som elev får inte tillbaka en ny dator om hårdvaran har förändrats. Datorn är
försäkrad, men vid varje skadetillfälle kommer skolan att uppmana dig som elev att ersätta
(skolan) för skador eller förlust av datorutrustningen som du själv förorsakat avsiktligen eller av
vårdslöshet. För specifika regler kring datorn och support hänvisar vi till avtalet gällande
lånedator samt till IT-ansvarig på skolan.
Det är inte tillåtet att använda sociala medier, spel, bloggar och liknande under lektionstid, då
detta kan störa undervisningen och därigenom påverka studieresultaten negativt.

SchoolSoft - vår lärplattform
Gutegymnasiet använder lärplattformen SchoolSoft. På Schoolsoft finns studie- och
kursplaneringar, uppgifter, information från skolan samt studieresultat. Det är även via
Schoolsoft som frånvaro anmäls. Som elev är du ansvarig att logga in på SchoolSoft regelbundet
för att ta del av schema, nyheter och där kan du följa din kunskapsutveckling.
Elever och vårdnadshavare är själva ansvariga för att hålla sina kontaktuppgifter, som e-post och
telefonnummer, uppdaterade.
Webbadress: https://sms11.schoolsoft.se/guteskolan

Kontakt med ämnesläraren
Om du som vårdnadshavare vill ha en bild av hur din ungdom ligger till i ett specifikt ämne,
utöver den information som finns att tillgå på SchoolSoft, finns kontaktuppgifter till
ämnesläraren på Schoolsoft eller på skolans hemsida.

Ledighet, sjukanmälan och studieekonomi
Ledighet
Som skola har vi skyldighet att se till att alla elever får den undervisningstid som de har rätt till.
En elev som är borta mycket kan få svårt att uppnå kunskapskraven. Då undervisningen är
indelade i kurser som läses koncentrerat får det ofta stora konsekvenser att vara borta en längre
tid från skolan. Från skolan önskar vi därför att ledighet
Du som elev skall i god tid före ledigheten kontakta dina lärare och få i uppgift vilka kursavsnitt
som kommer att läsas under ledighetsperioden. Du skriver på baksidan av ledighetsblanketten
vad som ska göras och sedan signerar läraren. Du ansvarar själv för att dessa kursmoment tas
igen. Elever som är lediga har inte rätt till extraprov eller stödundervisning. Innan ledighet
beviljas kontrollerar rektorn/mentorn hur dina studieresultat ligger till. Ledighet beviljas ej vid
stor frånvaro eller många rester i pågående kurser.

Sjukanmälan
Vårdnadshavare eller myndig elev gör sjukanmälan via Schoolsoft. Observera att detta skall
göras varje frånvarodag. Om det av någon anledning inte är möjligt att sjukanmälan via
Schoolsoft, ska sjukanmälan ske per mail till mentor eller till telefonen i Caffis (0498-65 11 61).
Under APL-perioden ska elev/vårdnadshavare meddela frånvaro till både arbetsplats och skola.

CSN
Som inskriven elev vid gymnasieskolan har du rätt till studiehjälp/studiemedel från Centrala
studiestödsnämnden, CSN. Kravet för att få pengar är att du studerar på heltid.
Från och med höstterminen året du fyller 20 år behöver du själv ansöka om studiemedel hos
CSN. Studiemedel består av bidrag och eventuell lånedel.
Skolan är skyldig att löpande rapportera varje elevs frånvaro till CSN. Vid mer än 6 timmars
otillåten frånvaro, kan en elevs ersättning dras in vilket i sin tur kan påverka andra bidrag såsom
familjens flerbarnstillägg, bostadsbidrag, barnpension och liknande. Eventuellt återkrav kan bli
aktuellt. Vid sjukfrånvaro kan skolan begära intyg som förklarar frånvaron. Har skolan godkänt
sjukfrånvaron räknas den som giltig frånvaro.

Arbetsmiljö och hälsa
Elevinflytande
Som elev får du möjlighet till inflytande över din utbildning och studiemiljö genom att engagera
dig i skolans elevkår och göra skolan kursutvärderingar som genomförs två ggr per läsår. Även
under din mentorstid lyfts frågor som rör skolan där du får möjlighet att framföra din åsikt. Vi
följer även upp elevernas upplevelse av inflytande och trivsel i samband med den årliga
elevenkäten.

Elevhälsa
Gutegymnasiet har ett väl fungerande elevhälsoteam som alla jobbar nära varandra för att vi ska
kunna ge våra elever så bra stöd som möjligt. Vi träffas regelbundet varje vecka tillsammans
med skolans pedagoger. I elevhälsoteamet ingår rektor, studie- och yrkesvägledare,
skolsköterska, skolkurator och speciallärare. Skolan har även tillgång till skolläkare och
skolpsykolog.

Trivselregler
Vi har trivsel- och ordningsregler på skolan som finns i varje klassrum. Vår arbetsmiljö och
studiero är väldigt viktigt och vi jobbar mycket med att alla har ett gemensamt ansvar.
Trivselreglerna hittar du på vår hemsida.

Drogpolicy
Det är förbjudet att använda och/eller medha droger och alkohol i skolan och inom dess område.
Elever som medhar droger kommer omedelbart att polisanmälas. Skolan har anmälningsplikt vid
misstanke om droganvändande. Det är inte heller tillåtet att röka eller snusa i skolans lokaler
eller på skolans områden.
Även all energidryck är förbjuden på skolan. Läs mer i skolans drogpolicy som ni hittar på
hemsidan.

Plan för likabehandling
Likabehandlingsplanen syftar till att stödja och synliggöra Gutegymnasiets arbete med att främja
elevers lika rättigheter och möjligheter. Alla elever har rätt att utvecklas och studera i en trygg
miljö. Därför är målet för Gutegymnasiets personal och elever att skolan ska vara fri från
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi vet att studieresultaten och elevernas
utveckling påverkas positivt när elever känner sig trygga i skolan. Likabehandlingsplanen finns
att läsa på vår hemsida.

Måltider
Varje morgon bjuder vi våra elever på en god och näringsriktig frukost. Lunchen lagas i vårt eget
kök från bra råvaror. Så långt som möjligt
används livsmedel som är närodlade och
närproducerade.

Hälsoprofil
Gutegymnasiet har en utarbetad hälsoprofil.
Vi främjar motion och rörelse på skolan
genom att bland annat ha förlagt kursen idrott och hälsa 1 under både första och andra året.
Eleverna har även förmånen att träna gratis 10 gånger per termin på gym och/ eller simhall.
Vi kommer dessutom från och med detta läsår anordna aktiviteter efter skoltid för elever och
lärare som vill vara med och röra på sig lite mer. Det kommer att vara olika aktiviteter och det är
valfritt att vara med från gång till gång.

Försäkring
Alla elever på skolan är olycksfallsförsäkrade dygnet runt så länge eleven är inskriven på skolan.
Det gäller även vid arbetsplatsförlagt lärande (APL), studieresor och praktik.
Gutegymnasiet har försäkringen tecknad hos Folksam. Vid olycksfall ska skadan anmälas till
Folksam på telefonnummer 0771–960 960.
Mer information finns på Schoolsoft under fliken Filer och länkar.

Din gymnasietid
Mentorskap
Som elev vid Gutegymnasiet kommer du ha en mentor, som sporrar och stöttar i
studiesituationen och därtill är en länk mellan skolan och hemmet. Du som elev erbjuds ett
utvecklingssamtal per termin, tillsammans med mentor och vårdnadshavare.

Individuell studieplan
Den individuella studieplanen innehåller uppgifter om din planerad studieväg i form av
pågående, kommande och betygsatta kurser. Vidare framgår det av studieplanen om du som elev
följer ett fullständigt, utökat eller reducerat program. Den individuella studieplanen
dokumenteras och uppdateras löpande i Schoolsoft. Under vårterminen i åk 1 kommer du att
göra ditt individuella val inför åk 2. I åk 2 sker detsamma inför åk 3.

Läromedel
Du som elev får låna läromedel av skolan som skall återlämnas i bra skick. Blir du av med en
bok eller om den återlämnas i obrukbart skick, kan skolan efterfråga ersättning. Böckerna ersätts
med aktuellt inköpspris vilket varierar beroende på vilken bok det är, men ligger vanligtvis från
300 kronor och uppåt.

Entreprenörskap – Ung Företagsamhet
Alla elever på skolan läser under andra året kursen entreprenörskap. Där får eleverna möjligheten
att starta, driva och avveckla ett företag. Förutom kunskaper inom företagsamhet lär sig eleverna
mycket kring samarbete och att skapa kontakter. De får använda sin kreativa sida vilket många
tycker är ett roligt och givande inslag i sitt skolarbete.

Busskort
Alla elever som är under 20 år och är skrivna på Gotland får ett busskort. Du som tidigare har
fått bussiga kortet skall från höstterminens start använda samma kort. Skolan hanterar inga
busskortsärenden. Har du tappat kortet, blivit bestulen eller att det inte fungerar ska du vända dig
till busstationen. Elev som fyllt 20 år och har förlängd studietid kan ansöka om en förlängning
av giltighetstiden för busskortet. Kontakta rektor eller biträdande rektor så får du hjälp med det.
Övriga frågor kring busskort, ring till Region Gotlands avdelning för kollektivtrafik på
telefonnummer 0498-26 91 71.

Fusk
Fusk accepteras inte. Läraren kommer att ha samtal med berörd elev samt informera
vårdnadshavare. Fusk kan exempelvis vara kopplat till ett provtillfälle eller till inlämning av ett
arbete. Att kopiera stycken eller hela texter från internet eller från andra källor, betraktas som
fusk.

Kontaktuppgifter Gutegymnasiet
(mån – fre, 07.45 – 15.00)

Caffis

0498-65 11 61

Rektor

Therese Ljungman
therese.ljungman@guteskolan.se
076-885 25 02, 0498-65 11 76

Biträdande rektor/SYV

Jesper Hedlund
jesper.hedlund@guteskolan.se
076-885 25 09, 0498-23 22 13

Skolsköterska

skolhalsan@guteskolan.se
0498-65 11 73

Kurator

Carolina Reinhag
carolina.reinhag@guteskolan.se
0498-65 11 64

Speciallärare

Eva Kloth
eva.kloth@guteskolan.se
0498-23 22 03

Specialpedagog

Ingegerd Fahlström
ingegerd.fahlstrom@guteskolan.se

IT-tekniker

Stefan Flodman
stefan.flodman@guteskolan.se

Besöksadress

Gutegymnasiet
Broväg 25
621 44 Visby

Postadress

Gutegymnasiet
Broväg 8
621 44 Visby

Hemsida

www.gutegymnasiet.se

