
Föräldrar 

information till åk 1



Inlogg – BankID

• Dokumentation av närvaro, 
frånvaro, individuell studieplan med 
kurser och betyg med mera.

• Nås via skolans hemsida: 
http://gymnasiet.vastervik.se

DEXTER



VGY´s system för dokumentation av 
planering, bedömning, omdöme och 
utvecklingssamtal.

• Välj länken Lärande

IST Lärande



• Avstånd, mer än 6 km

• Borttappat/ trasigt kort, kontakta 
receptionen.

• Påfyllning av kort för att kunna åka 
obegränsat, gör man själv på 

Resecentrum.

• Vill man ansöka om busskort göra man 
det via blankett som finns på hemsidan 
eller i Receptionen.

BUSSKORT /Inack



VGY´s digitala schema i mobilen eller 
datorn.

• Ladda ner App

• Dagens meddelande

• Här ser man elev-, lärar- och 
salsschema.

WEBUNTIS



Nytt från hösten 2019.

• Ska bäras synligt varje dag.

• Används för att öppna dörrar.

• Endast huvudentrén är olåst.

• Ger alla gymnasieelever tillträde till 
restaurangen.

• Fotografering av våra nya elever i årskurs 1 
kommer att ske i samband med utdelning 
av elevens lånedator i slutet av augusti. 
Det är detta foto som används till skol-ID 
kortet. Fotograferingen genomförs av 
företaget Svenskt Skolfoto.

ID- OCH PASSERKORT



Ansökan om ledighet
En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda 
utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. (Skollagen, SFS 2010:800, 15 kap. 16 
§) Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Eleven får i 
mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller annat skolarbete av rektorn. (Gymnasieförordningen, SFS 2010:203 9, 12 kap. 2 §)

• Ställningstagande kring elevs ledighet för enskilda angelägenheter: Ledighet för 
semesterresa eller nöjesaktiviteter betraktas inte som enskild angelägenhet. Eleverna 
är lediga femton veckor per läsår. Semesterresor ska förläggas till loven.

• All frånvaro påverkar studieresultaten och kan i förlängningen även inverka på 
betygen. Elev kan inte påräkna stödundervisning, ny provtid eller senare 
inlämningsdatum vid frånvaro som inte är beviljad.

• När det gäller körkortsutbildning beviljas ledighet för uppkörning och tid för 
halkbana.

• Eventuella ledigheter för idrottsaktiviteter ska styrkas av intyg från idrottsföreningen.
• Ledigheter för aktiviteter anordnade av Kulturskolan i Västervik sker i dialog mellan 

Västerviks gymnasium och Kulturskolan.
• Ledighet vid enstaka lektion under en skoldag beslutas av undervisande lärare som 

blir berörd av frånvaron.

Läsåret 2019/2020
Hösttermin
20 augusti – 19 december
Jullov
20 december – 7 januari
Vårtermin
8 januari – 12 juni
Åk 1 & 2 slutar 11 juni

LEDIGHETSANSÖKAN



• Studiebidrag

• 1250 kr/månad

• 10 månader (9 studiemånader + 1 extra)

• Måste studera heltid.

• Utbetalning sista vardagen i varje månad

• När eleven fyller 18 år får de själva 
utbetalningarna.

• Anmäla kontot till Swedbanks 
kontoregister

PPT finns fr CSN på F: - CSN –Powerpoint skolk för skolor

CSN



Elev som har ett annat modersmål än svenska har 
rätt till modersmålsundervisning, om de använder 
språket dagligen i hemmet och har goda 
kunskaper i språket.

Om ansökan inte är gjord bör den göras 
omgående via respektive Studie- och 
Yrkesvägledare.

Måndag den 26/8 kl. 15.15 är det obligatoriskt 
möte för elever som skall läsa modersmål. 
Se separat inbjudan, via mentor.

MODERSMÅL



Reservantagningen pågår 2 veckor 
efter skolstart, därefter är det rektor som 
beslutar om byte. I dagsläget är nästan 
alla program fulla.

Byte av program



Ägandeförhållande

• Datorn är Västerviks kommuns egendom.

• Innan datorn lånas ut ska eleven ha 
deltagit i den av skolan anordnade IT-
introduktionen.

• Elev får låna en dator under sin studietid 
på skolan. 

• Skolan äger rätten att när som helst häva 
lånet av elevdator.

• Om eleven slutar/byter skola ska dator och 
tillhörande utrustning omedelbart 
återlämnas via gymnasiets Bibliotek.

IT OCH LÅNEREGLER FÖR DATOR



Datorn ska

• Alltid förvaras i det medföljande fodralet.

• Vara inlåst i elevskåpet när den inte används.

• Inte lånas ut till någon annan. Elevens dator är 
personlig och det är inte tillåtet att låna ut 
dator eller inloggningsuppgifter till någon.

• Tas med varje dag till skolan.

• Tas hem varje dag efter skolans slut.

• Förvaras hemma kväll och helger.

• Vara laddad varje dag den tas med till skolan.

• Inte förvaras utom synhåll.

IT OCH LÅNEREGLER FÖR DATOR



Om olyckan är framme

• Om eleven av någon anledning råkar ha 
sönder eller förlorar sin dator ska detta 
omgående anmälas till skolans IT-
avdelning för utredning. Eleven får låna en 
ersättningsdator under sin skoltid.

• Om skolan upptäcker att skadan är av 
sådan art som inte kan förklaras med 
normal aktsamhet och/eller slitage, kan 
skolan kräva att enskild elev ersätter 
förlorad eller skadad dator. Det förfarandet 
provas i så fall civilrättsligt.

IT OCH LÅNEREGLER FÖR DATOR






