Senast uppdaterad: 2020-08-17

Välkommen till läsåret 2020-2021

- Gymnasiet, VUC
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Rektors välkomstord
Välkommen till läsåret 2020-2021!
Vi ser fram emot att du kommer till oss. Vi har saknat att ha elever på plats på skolan.
Vårterminen på skolan var som ni vet väldigt speciell, på grund av rådande omständigheter
kopplat till Corona/Covid-19. Från att under vårterminen bedrivit gymnasieskola med fjärroch distansstudier, så kommer vi nu bedriva undervisningen platsförlagt igen. Utifrån
rådande omständigheter, med fortsatt påverkan av Corona/Covid-19, så innebär det att vi
alla måste hjälpas åt för att fortsatt hindra smittspridning. Förutom att vi som skola behövt
göra vissa anpassningar, så kräver det även av er elever att ni tänker på och kommer ihåg
följande:
-

Stanna hemma om du är sjuk, men kom ihåg skolans sjukfrånvarorutiner.
Social distansering och undvik trängsel
Vi kommer vara utomhus så mycket som det går, så ta med kläder efter väder.
Att hålla god handhygien, genom att tvätta och handsprita händerna ofta.

För mer information om vad som gäller på skolan, pga Corona-läget, se dokumentet:
ELEVINFORMATION: Så här förhindrar vi smitta tillsammans, Covid19 – Gymnasiet
Finns på vår hemsidan, eller så kan du få den av din mentor.
Tillsammans kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar.
Välkommen!

Christin Löfstrand,
Rektor, Vansbro Utbildningscenter

Därför återgår verksamheten till platsförlagda studier
Rörande Corona/Covid-19 så följer Vansbro kommun Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Den 17:e mars gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendation om
att gymnasiet skulle bedriva fjärrundervisning/distansstudier.
Den 15:e juni kom Folkhälsomyndigheten med ny rekommendation om att gymnasieskolor
återgår till ordinarie undervisning. Det innebär att distansundervisning upphör och att
verksamheten ska bedrivas som vanligt i skolans lokaler.
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Att gå på gymnasiet
Vad härligt att ni valt Vansbro utbildningscenter. Tillsammans kan vi skapa bästa
förutsättningar för en bra gymnasietid och kommande framtid.
Viktigt att tänka på är att:
-

-

På gymnasiet så studerar man mot betyg i alla kurser. Det innebär att alla
kurser under hela studietiden är lika viktiga, inte bara betygen i årskurs 3. Det
är alla betyg tillsammans som man sedan söker vidare på, till exempel till
högskola och universitet
På skolan följer alla skolans ordningsregler
Skolområdet är enligt lag rökfritt område
Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och skolklimat.
Gymnasiet är en frivillig skolform, MEN när man valt att gå på gymnasiet så är
närvaro obligatorisk

Får vi också be dig att tänka på…
… all skolpersonal har arbetstid på vardagar och som längst till kl. 17.00. Om du kontaktar
någon efter detta kan du förvänta dig svar först nästkommande dag.

Kontaktuppgifter
Alla kontaktuppgifter för skolans personal finns att hitta på skolans hemsida: www.vuc.se

Skolans informationskanaler
•
•
•
•
•
•

Skolmail
Hemsida
FB
Classroom
Dexter
IST-Lärande: Omdöme & planering

Det är därför viktigt att alla elever använder dessa verktyg, samt att de har koll på sina användar- och
inloggningsuppgifter.
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Läsårstider
Vårterminen 2021

Höstterminen 2020

To 7/1 – Fr 11/6

Ti 18/8 – Fr 18/12

Studiedagar & Lovdagar

Studiedag
Studiedag
Höstlov
Jullov
Studiedag
Sportlov
Påsklov
Studiedag
Röd dag
Lovdag
Studiedag

Fr 18/9
Må 12/10
Vecka 44: Må 26/10 - Fr 30/10
Må 21/12 – On 6/1
Ti 26/1
Vecka 9: Må 1/3 - Fr 5/3
Vecka 14: Fr 2/4 - Fr 9/4
On 21/4, krockar m NP Eng6, varav kan ev. ändras
To 13/5
Fr 14/5
Må 17/5
= Antal läsårsdagar för eleverna: 178 st

Kursstarter

Ordinarie undervisning start:
Åk1/Im må 24/8,
Åk 2+3 fr 21/8
Ridning: vecka 36
Start moderna språk franska/tyska/spanska: meddelas till berörda elever per mail

Fokusdagar

Vecka 43: Fr 23/10
Vecka 50: On 9/12
Vecka 6: Ti 9/2
Vecka 13: Må 29/3
Vecka 21: To 27/5

Datum för nationella prov

Engelska 5
Engelska 6
Ma1
Ma2b
Ma4
Sve/sva 1
Sve/sva 3

27 april, 4 maj
21 april, 6 maj
18 maj
15 december/20 maj
14 december/21 maj
20 april, 22 april
29 april

För datum på grundskolenivå,
se Skolverkets hemsida, samt läsårskalender
(undervisande lärare fyller i dessa prov i Google-kalender)

Friluftsdagar

Vecka 51: Fr 18/12 – Julfriluftsdag
Vecka 13: To 1/4 - Vinterfriluftsdag/isvaksdag

Temadagar

Ht-20: To 20/8
Vt-21: On 26/5

Morgonpuls

Ht 20: start v. 36
Vt 21: start v. 3
Tid: kl. 08.10 - 08.40
Dagar: Tisdagar och torsdagar
Aktiviteter: Se särskilt aktivitetsschema fr
Helena Pollack
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Skolfunktioner
Rektor: Christin Löfstrand
Studie- och yrkesvägledare: Maria Lissmors
Specialpedagog: Eva Östergren
Skolsköterska: Eva Svensson
Skolkurator: Mia Nugoz
Skoladministratör: Angelica Arthur
Skolassistent: Helena Tenstam

Mentorer
Ft20-18: Louise Larsson
Sa20: Oddbjörn Berger
Sa18: Patrik Andersson
Vo20, Vo18: Marie Morén
Vo19: Helena Winser
Bf20-18, In20-18, Na20-18, Te20-18: Marinett Svenningsson
Im: Anna Edlund

Närvaro & frånvaro
Ledighetsansökan
Görs genom mentor. Mentor får bevilja sammantaget 3 ledighetsdagar/termin. Mer ledighet än så
ska beslutas av rektor. Ledighetsansökan behöver ej göras för: tider bokade hos ordinarie sjuk- och
hälsovård. Den frånvaron fyller mentor bara in i Dexter. Dock ska detta föranmälas, samt bekräftas
till mentor.

Sjukfrånvaro
Anmäls alltid innan påbörjad skoldag av vårdnadshavare/god man alt myndig elev till: 0281 – 754 50
Anmälan görs VARJE sjukfrånvarodag, gäller även vid APL. Kom ihåg att även meddela APLhandledare.
Vid sammanhängande sjukfrånvaro, mer än 6 skoldagar ska intyg lämnas till skolan. Detta görs till
mentor, som i sin tur överlämnar till EHM, elevhälsomötet.
Ogiltig frånvaro
Om elev har ogiltig frånvaro lämnas rapport till CSN. Risk finns då att CSN beslutar om att dra in
elevens studiemedel.
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Utvecklingssamtal
Alla elever erbjuds minst ett utvecklings-/uppföljningssamtal per termin med sin mentor. Fokus för
samtalen är uppföljning utav följande:
-

Närvaro/frånvaro
Måluppfyllelse, då med fokus på eventuell oro/rester osv.
Trygghet och trivsel

Om en elev/vårdnadshavare/god man vill ha måluppfyllelseåterkoppling på kurs-/ämnesnivå, eller
mer formativ feed-forward så bokar den som efterfrågar detta själv tid med ordinarie undervisande
lärare för återkopplingssamtal.
Samtalstid: max 30 min, om inte något särskilt förefaller.

Skolans ordningsregler
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Disciplinära åtgärder – det här gäller på skolan
Vansbro utbildningscenter ska utföra uppdraget att tillförsäkra att alla elever upplever trygghet och
studiero, samt ledning och stimulans i undervisningen (Skollagen, 3 kap, 2§). För att så ska kunna ske
är det av vikt att skolans ordningsregler upprätthålls, och att dessa respekteras. Om så inte är fallet
gäller nedanstående åtgärder och konsekvenser i enlighet med Skollagens 5 kapitel - Trygghet och
studiero:
1. Markering från läraren.
2. Om eleven, trots markering, fortsätter ordningsstörande utvisar läraren eleven resten av
lektionen och registrerar frånvaro.
3. Om elev ej lämnar klassrum vid lärares utvisning från klassrummet, anmäls ärendet av
läraren till rektor för vidare behandling. Om så är fallet får elev frånvaro registrerad, trots att
eleven är kvar i klassrummet.
4. Undervisande lärare meddelar mentor om något av dessa steg (1-4) har vidtagits.
5. Mentor meddelar/kontaktar vårdnadshavarna.
6. Vid upprepat ordningsstörande, vid ytterligare en lektion, anmäls ärendet av mentor till
rektor för vidare utredning.
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Uppstartsvecka – vecka 34
TISDAG
Åk 1
(+ImV/ImA/ImS/ImYrk)
Kl. 09.10 – 10.00: Upprop
Kl. 10.00-10.30: Klasstid
Kl. 11.00-12.15: Programtid
Kl. 12.15: Avslut dagen

ONSDAG
ALLA - Programdag
Kl. 09.10-16.00

TORSDAG

FREDAG

NP åk 1-3 - Temadag
Kl. 09.10-16.00

Åk1 + Im
Utlämning datorer

Im - Programdag
Kl. 09.10-16.00

Genomgångar:
Classroom/Dexter/
IST Lärande & Omdöme

Åk 2+3
Kl. 10.30 – 11.00: Upprop
Kl. 11.00-12.15: Programtid

Allmän genomgång
Särskilt schema för detta
kommer finnas på skolans
anslagstavlor
Åk 2+3
Ordinarie schema/lektioner

LUNCH
Åk 2 + 3
Kl. 13.00-16.00:
Förberedelse programdag
med program-/KAR-lärarna

LUNCH

LUNCH

LUNCH
Åk1
Forts.
Utlämning datorer
Genomgångar:
Classroom/Dexter/
IST Lärande & Omdöme
Allmän genomgång
Särskilt schema för detta
kommer finnas på skolans
anslagstavlor
Dagen avslutas efter att alla
informationspass har
genomförts.
Åk 2+3
Ordinarie schema/lektioner

