Välkommen till Sollefteå gymnasium
Vi är glada över att er tonåring valt Sollefteå Gymnasium för sin utbildning. Vi kommer att
arbeta tillsammans med eleven för att göra tiden här hos oss så bra som möjligt. Studierna
på gymnasiet ser annorlunda ut i jämförelse med grundskolan. Kurser går terminsvis eller
årsvis och när kursen är klar betygsätts den. Hög närvaro är nödvändigt för att lyckas med
studierna. Vi ställer krav på att eleven tar ansvar för sina egna studier.
Informationsvägar
Vi använder oss av flera kommunikations- och informationsvägar till vårdnadshavare och
elever. Främst sker kommunikation/information via mentor, hemsida och skolans lärportal
Edwise. Vi vill att ni så fort som möjligt registrerar ett konto på Edwise, om ni inte redan har
ett konto sedan grundskolan. Via Edwise får ni information och kan följa elevens närvaro i
skolan. Information om hur man går tillväga för att registrera ett konto finns på hemsidan. På
hemsidan finns även information om exempelvis schema, blanketter t ex ledighetsansökan,
läsårstider och kontaktuppgifter till personalen på skolan.
https://www.solleftea.se/gymnasiet
Kommunikationen mellan lärare och elev utanför klassrummet sker i stor utsträckning via
det digitala verktyget classroom.
Närvaro, frånvaro och CSN
Närvaro på gymnasiet är obligatorisk när man väl accepterat en plats på skolan. Närvaro i
skolan är starkt kopplat till elevernas resultat och utgör underlag för studiebidraget, koppling
finns även till andra bidrag. Frånvaro anmäls via sms på tel nr 076-944 60 26 före kl 09.00.
För ytterligare information se gymnasiets hemsida. För omyndig elev så är det
vårdnadshavare som anmäler eventuell frånvaro.
Anmälan måste göras varje dag. Är frånvaron inte anmäld betraktas den som ogiltig. Som
vårdnadshavare får ni då ett meddelande, e-post, sms, under förutsättning att ni har
registrerat er på Edwise. Om elev har mer än 4 timmars ogiltig frånvaro per månad dras
studiebidraget för den månaden in samt även för juni månad det läsåret. Har en elev hög
anmäld frånvaro för sjukdom kan skolan komma att kräva in sjukintyg
Med vänliga hälsningar och hopp om ett gott samarbete under den kommande
gymnasietiden!

Personalen vid Sollefteå gymnasium

