VÄLKOMMEN
TILL
VOXNADALENS
GYMNASIUM

Informationshäfte

Information till elev på Voxnadalens gymnasium
och dess vårdnadshavare
Här nedan hittar du lite nyttig information som kan vara bra att känna till när
man studerar på VOXGYM. Spara gärna informationshäftet så har du möjlighet
att gå tillbaka och läsa om frågor uppstår. Du kan också besöka vår hemsida där
all information finns;
Hemsideadress:
Läromedel:

www.voxgym.se
Alla elever på Voxnadalens gymnasium får låna en
bärbar dator under sin studietid (se särskild information
om låneavtal)
Alla ungdomselever i åk 1 får utan kostnad vid skolstart
ett linjerat och ett rutat kollegieblock, USB-minne samt
blyertspenna, radergummi och en ryggsäck. Vidare får
eleven utan kostnad övningsböcker som används i t ex
språk.
Eleverna lånar sina läroböcker i skolans bibliotek.
Lånade böcker skall lämnas tillbaka i gott skick när
kursen är slut. Den elev som eventuellt önskar köpa en
lärobok får givetvis göra det till reducerat pris.
Block, pärmar, pennor, USB-minnen mm finns även att
köpa till självkostnadspris i skolans cafeteria.

Frånvaroanmälan:

Vårdnadshavare/elev anmäler frånvaro via knapptelefon
enligt följande tillvägagångssätt:
Ring 0515-436 26
Knappa in elevens 10-siffriga personnummer
före kl 8.00 eller före elevens första lektion
varje sjukdag.

Vid frånvaro efter kl. 8.00 måste mentor, undervisande
lärare eller expeditionen kontaktas, antingen av elev själv
eller vårdnadshavare, för manuell registrering i
frånvarosystemet.

Närvarorapportering:

Närvarorapportering sker varje lektion i vårt
närvarosystem Skola24 och om elev inte är närvarande
och inte är sjukanmäld eller har beviljad ledighet så
skickas ett SMS till vårdnadshavaren vars nummer man
anmält på hemskickad blankett. Obs! När eleven blir
myndig upphör frånvarorapporteringen till
vårdnadshavaren men då frånvaro är en offentlig
handling går det att kontakta skolan och få uppgift om
frånvaro. Om elev samtycker så kan f.d vårdnadshavare
få fortsatt sms-rapportering om elev meddelar skolans
expedition sitt samtycke.
Skolan är enligt lag skyldig att rapportera ogiltig
frånvaro till CSN.
Elev med ogiltig frånvaro riskerar att få bidrag indragna
helt eller delvis.

Studiestöd:

För att få studiestöd dvs studiebidrag,
inackorderingsbidrag och extra tillägg förutsätts att
eleven studerar på heltid.

Ledigheter:

I gymnasieskolan garanteras eleven ett visst antal
undervisningstimmar. Någon generell rätt till ledighet
från undervisningen medges därför inte.
Klassföreståndare kan i undantagsfall bevilja ledighet,
sammantaget högst 10 dagar under ett läsår. Eleven ska
då via en skriftlig ansökan i god tid begära ledigt och i
ansökan skall motivet för ledigheten framgå. Vid längre
ledighet beslutar rektor. Ledighetsansökansblankett kan
du hämta på vår hemsida eller på anslagstavlan i Arenan,
vid entrén.

Elevskåp:

Varje elev får i samband med skolstart ett skåp tilldelat
enligt fastställd lista av mentor. Eleven tar själv med ett
eget hänglås till sitt skåp. Alla skåp töms och städas ur på
sommaren vid varje läsårs slut och ska inför det tömmas
av elev.

Busskort:

Ungdomar i Ovanåkers kommun får busskort av
kommunen kostnadsfritt. I de fall gymnasieelev uppfyller
kraven (se vår hemsida) kan kontantresebidrag,
anslutningsresor eller utökat busskort beviljas av skolan.

Skolmåltid:

Gymnasielever serveras en kostnadsfri skollunch. Vilken
mat som serveras kan du se i appen Mashie som du kan
ladda hem via instruktion nedan
1. Surfa in på adressen: mpi.mashie.se/app
2. Sök fram den meny du är intresserad av, exempelvis
Celsiusskolan, Ovanåkers kommun
3. Välj sedan att lägga till matsedeln på hemskärmen och
ange ett namn för genvägen.
Vår skolmåltidspersonal ser gärna att ni elever som äter
går in i appen och "Gillar" de maträtter som ni tycker
bäst om så att köket får återkoppling kring vad ni gillar
för mat.

Skolcafeterian:

På skolan finns en cafeteria, Café Arena, som säljer
smörgåsar, fikabröd, frukt, drycker och lättare luncher till
förmånligt pris. Elever och personal är välkomna att
handla i cafeterian som även säljer block, pennor och
sudd till självkostnadspris. I Café Arena går det bra att
betala med kontanter eller kort.

Nötförbud:

På VOXGYM månar vi om varandra och visar varandra
hänsyn och därför är det väldigt viktigt att ingen tar med
sig jordnötter, mandel, andra nötter eller nötprodukter till
skolan då det finns personer som har allvarliga allergier
och som även kan reagera på luftburen allergen.
Respektera därför alltid nötförbudet i skolsammanhang!

VOXGYM´s expedition har öppet
måndag till fredag kl. 07:45-16:00 (lunch 12-13)

Tel. 571 61

Nedan hittar ni användbara telefonnummer till oss som jobbar administrativt på
VOXGYM. Hör gärna av er om ni undrar över något:

Christer Andersson

rektor

Franco Bergman

bitr rektor, BF, IN, NA, TE
ansvarig bandygymnasiet
bitr rektor, studie- och yrkesvägledare
gymnasiet, ansvarig elevhälsa

Ingrid Boström

571 67
571 65
571 64

Tom Storkull

bitr rektor, SA, EK, Språkintroduktion 571 92

Åke Lind

utb. ledare SFI, Komvux, högskolefrågor

571 49

Marie Östling

skoladministratör

571 63

Carin Lindh

skolassistent

571 61

Linda Elgestad

ekonomiadministratör

571 68

Anette Lindblom

bibliotekarie

571 70

Anna-Lena Malmgren

skolsköterska

570 68

Gunilla Storkull

kurator, verksamhetsansvarig IM

571 75

Christer Edströms

it-tekniker och systemansvarig

571 60

Kristina Jakobsson

studie- och yrkesvägledare IM/BF

572 46

Agneta Nyegårdh

studie- och yrkesvägledare Komvux 573 12

E-postadress

voxgym@ovanaker.se

LÄSÅRSTIDER 2019/2020

GYMNASIESKOLAN
Höstterminen
2019-08-21 – 2019-12-20

Vårterminen
2020-01-13– 2020-06-11

Skolstart

Onsdag 21 augusti

Lovdagar
V 44 (höstlov)
Jullov

28 okt – 1 nov
21 december – 12 januari

Avslutning

Fredag 20 december

Skolstart

Måndag 13 januari

Lovdagar
V 10 (sportlov)
V 16 (påsklov)
22 maj

2 mars – 6 mars
14 april – 17 april

Studenten åk 3
Avslutning åk 1 och 2
Studentbal

Onsdag 10 juni
Torsdag 11 juni
Torsdag 4 juni

Skolutvecklingsdagar
Ht -19

Onsdag 18 september
Tisdag 19 november

Vt-20

Torsdag 13 februari
Måndag 30 mars

Föräldramöte Åk 1

Onsdag 11 september

Öppet Hus

Torsdag 7 november

APL-perioder

Ht-19

Vt-20

BF17
BF18
IN17
IN18

tis och ons
måndagar
tis och ons
mån och fre

tis och ons
måndagar
tis och ons
mån och fre

Ambition, närvaro och goda studieresultat
VOXGYM har höga ambitioner. Det innebär att våra elever ska få de bästa
förutsättningarna för att lyckas med sina studier. All skolforskning visar att
höga ambitioner, höga förväntningar med stöd samt hög närvaro är
framgångsfaktorer som bidrar till att elever lyckas.
En samlad erfarenhet från skolan är att alla elever och vårdandshavare delar
skolans höga ambitionsnivå. Vi vill alla att eleverna skall lyckas.
Under senare år har det funnits en trend att elever/vårdnadshavare begär
ledigt i allt större utsträckning. Det handlar om allt från utlandsresor,
hårklippning, körkortslektioner mm. Eleven missar därmed viktig
undervisning och undervisande lärare tvingas prioritera om i sin undervisning
med risk för att elever inte når uppsatta mål.

Vi vill med anledning av ovanstående att ni planerar och lägger aktiviteter på
tider som inte stör skolarbetet. Låt oss hjälpas åt att på bästa sätt fortsätta ge
våra elever de bästa förutsättningarna till lyckade studier och en härlig
framtid!

Elevdatorer
Voxnadalens gymnasium lånar ut en bärbar dator med till alla sina elever på
ungdomsgymnasiet. Datorn erhålls under elevens första vecka på VOXGYM för
att användas under hela skolgången. Syftet med utlåningen är att utrustningen
skall ge eleven bättre möjligheter till meningsfulla studier, förbättrade
studieresultat, kreativare arbetsformer och större möjligheter i fortsatta studier
och yrkesliv. Datorn är att se som ett arbetsverktyg.
Datorn med tillbehör lämnas ut då avtal är undertecknat av respektive elev och,
för den elev som inte är myndig, även av vårdnadshavare.
Användning och vård av dator
Under låneperioden skall eleven vårda utrustningen och förvara den på ett
betryggande sätt. Alla instruktioner och manualer eller liknande som följer med
utrustningen skall följas.
Det åligger eleven att iaktta stor aktsamhet vid förvaring och användning av
utrustningen med beaktande av att utrustningen är att betrakta som stöldbegärlig
egendom. Utrustningen skall därför förvaras under uppsikt eller inlåst.
Eleven ansvarar för att utrustningen inte används på ett sätt som strider mot
gällande lagstiftning t.ex. genom nerladdning av upphovsskyddat material.
Material som kan uppfattas som stötande eller kränkande får inte finnas lagrat i
utrustningen. Eleven får heller inte använda utrustningen till att kränka eller
mobba annan person.
Mer information om elevdatorer och regler kring handhavande av dessa
återfinns i avtalet ”Överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och
Voxnadalens gymnasium om lån av elevdator”.

Mobbning och övrig kränkande behandling
Läs gärna detta även om du inte tycker att det berör dig just nu!
Vetenskapliga undersökningar visar att tusentals elever i svenska skolor berörs
av mobbing som offer eller som plågare. På alla skolor förekommer mobbing,
men det går att stoppa den!
Mobbing är svår att upptäcka, den sker mest när vuxna inte ser det. Eleven
berättar sällan vad den är utsatt för, det känns för plågsamt att tala om det.
På VOXGYM har vi både en plan mot diskriminering och kränkande behandling
samt en elevvårdsplan, där vi beskriver hur vårt förhållningssätt och arbetssätt
ska förhindra mobbing.
Vad är mobbing och kränkande behandling?
Det kan vara svårt att skilja mobbing från så kallade vanliga konflikter och bråk.
 Det är mobbing när en elev upprepade gånger tycker sig bli utsatt för
negativa handlingar (t ex knuffar, elaka kommentarer, sms, utfrysning)
från en eller flera andra elever.
 Det är mobbing när parterna i en konflikt inte är jämnstarka utan den ena
parten ständigt är i underläge och blir kränkt.
Blir ditt barn mobbat?
Följande tecken kan tyda på att ditt barn blir mobbat. Ovilja att gå till skolan,
ont i magen, huvudvärk, vill inte berätta hur det är i skolan, har inga kamrater,
verkar nedstämd och ledsen. Dessa tecken kan även bero på andra saker, men de
motiverar att du tar kontakt med skolan för att få hjälp.
Du kan också göra en del själv för att hjälpa ditt barn:
 Lär barnet säga ifrån klart och tydligt.
 Försök få ditt barn att ta kontakt med en eller flera andra elever i klassen
eller någon annan klass. Det är viktigt att vuxna hjälper till med detta,
annars ger barnet lätt upp. Lyckas barnet få en vän har det oerhört stor
betydelse.

Mobbar ditt barn andra?
Det är svårt att ta till sig att ens eget barn mobbar andra. Om det är så, måste du
göra något åt det! Det är viktigt både för det utsatta barnet och ditt eget.
Erfarenhet visar att barn som mobbar andra ofta får problem senare i livet om de
inte ändrar sitt negativa sätt.
Det finns många orsaker till att barn och ungdomar mobbar andra, men oavsett
orsaken måste du göra något. Vi föreslår följande;
 Gör helt klart för ditt barn att du inte accepterar mobbning och att du ser
mycket allvarligt på ett sådant beteende.
 Ta kontakt med skolan för att få hjälp med problemet.
Vuxna kan hjälpa
Elever, lärare och elevvårdspersonal kan göra mycket men det är nödvändigt att
även hemmen hjälper till.
Ungdomar berättar inte alltid om mobbing som de känner till, därför att de tror
att det är skvaller eller för att de är rädda för hämnd. Att berätta om mobbing är
inte skvaller, det är att hjälpa dem som har det svårt.
Visa tydligt för ditt barn att du inte accepterar att mobbing förekommer. Om
skola och hem klart tar avstånd från mobbning får detta en positiv inverkan på
eleverna. Prata med ditt barn om mobbing. Är någon i klassen utsatt? Är någon
ensam och utfryst?
Ta kontakt med skolan om ditt barn berättar om mobbing. Vi kan alla hjälpas åt
att skapa en skola där alla trivs och har det bra.
På vår skola kan du kontakta;
Ingrid Boström
Anna-Lena Malmgren
Ylva Eriksson
Gunilla Storkull

ansv elevhälsan
skolsköterska
specialpedagog
kurator

0271-571 64
0271-572 48
0271-572 31
0271-571 75

Information till den registrerade (elev)
om personuppgifter som vi registrerar
Ovanåkers kommun och därmed Voxnadalens gymnasium behöver behandla
dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla utbildning. Vi behandlar dina
personuppgifter med stöd av rättslig förpliktelse. Om du inte tillåter hantering av
dina personuppgifter kan vi inte uppfylla våra krav på oss som
utbildningsanordnare och därmed ej heller tillhandahålla önskad utbildning till
elev.
De personuppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress,
vårdnadshavare, ev. modersmål. Vi registrerar även samtliga betyg.
Personuppgift samlas in dels från folkbokföringsregisteret (namn,
personnummer, adress och vårdnadshavare), dels från registrerad själv (ev.
modersmål, telefonnummer elev och telefonnummer vårdnadshavare).
Dina personuppgifter sparas i kommunen även då du avslutat din utbildning då
svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan
komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighetsoch sekretesslagen och Arkivlagen.
När registrerad (elev) avslutar sin utbildning skickar vi personnummer, namn
och betyg till UHR (Nationella betygsdatabasen). Namn, personnummer och
placering förmedlas även till CSN samt till SCB (Statistiska Centralbyrån) vid
uppmaning.
Ovanåkers kommun anlitar personuppgiftsbiträden (systemleverantörer) som
även de har tillgång till dina personuppgifter för att vi ska kunna utföra vårt
uppdrag och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Biträdet får inte använda
personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som
behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller
begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers
kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vxl). Om du
tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första
hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du
fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Saknar du någon information?
Mer information om vår verksamhet och våra policys hittar du på vår hemsida
www.voxgym.se
Du är också varmt välkommen att kontakta vår expedition tel. 0271-571 61 alt.
voxgym@ovanaker.se
Är det någon information du saknar eller önskar så tveka inte att kontakta oss, vi
strävar hela tiden efter att förbättra vår verksamhet och informationsflödet så vi
tar tacksamt emot tips och övrig feedback.

Välkommen till VOXGYM!
Vi är en skola med stor gemenskap och vi jobbar för att alla elever ska må bra,
utvecklas och känna sig trygga. Vi vill att du ska känna lust och glädje och att
du ska trivas på VOXGYM under din gymnasietid. Vår skola präglas av
öppenhet och delaktighet. Som elev har du ett nära samarbete med dina lärare
och kan vara med och påverka din utbildning.
Skolans vision lyder;

Alla våra elever ska lämna skolan med en positiv tro på sig själva, väl
motiverade och förberedda för vidare studier och arbete.

Slutligen vill vi hälsa dig som elev varmt välkommen till VOXGYM!

/All personal

Följ oss gärna på Instagram och Facebook

@voxgym
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