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Välkommen till ett nytt läsår på Vackstanäsgymnasiet!
Den här broschyren innehåller en mängd information som du kan ha nytta av. En del är nytt för i
år, så ta dig tid att läsa igenom detta abc, även om du har förra årets utgåva.

Adressändring
Allergi

Anmäl alltid ändrade namn, telefon eller adressuppgifter genom att gå in på SkolPuls.
Vid skolstart i åk 1 får du fylla i en blankett om allergier och kost. Har du frågor,
kontakta vår expedition 08 522 980 00.

Anslagstavlor

APL
Besökare
Brandlarm

Info om förändringar av lektioner och sådant som gäller studier finns på SkolPuls och
i entrén. Utanför skolrestaurangen finns en allmän anslagstavla med evenemang
mm.
Har du frågor angående APL (arbetsplatsförlagd utbildning) kontakta den lärare som
är ansvarig i APL-kursen.
Besökare går till expeditionen och anmäler sig.
Utrymningslarm finns i alla elevhem och på skolan. Samlingsplats vid larm finns
anslaget i alla klassrum. Vi samlas alltid ute vid personalparkeringen.

Brandskyddsregler på skolan
Busskort

Det är absolut förbjudet att ha tända ljus eller andra brandfarliga ämnen i alla skolans
lokaler. Rökning är endast tillåten vid bommen ner mot sjön.
Tänk på att busskortet är en värdehandling. Om du förlorar det får du ersätta det
själv. Du har automatisk förlustgaranti om du går in och registrerar ditt kort på sl.se.

Busstider buss 789 och buss 776
Läs alltid busstiderna direkt på SLs hemsida för att undvika försening.

Båtar
Det finns roddbåtar och kanadensare du kan låna utanför lektionstid. Hämta nyckel
på expeditionen dagtid eller av jouren kvällstid.

Datorer, internet
Skolans dataansvariga heter Thomas Ågren och Lars Ljungdahl. På skolan finns ett
antal stationära datorplatser som du kan använda vid behov. Om du glömmer ditt
lösenord kan du få hjälp på expeditionen.
Egen laptop får ej kopplas in med nätverkssladd. Skolans trådlösa nätverk får
däremot användas. Om du bor på elevhemmen Östergård och Skogsgård har du
möjlighet att koppla upp dig från rummet med sladd.
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Djur
P g a allergirisk är djur bara tillåtna enligt överenskommelse på Vackstanäs.

Elevrådet
Elevrådet består av två representanter per klass. Möte ca 1 gång/mån.

Expeditionen
Expeditionen är öppen under dagtid och finns 1 trappa upp. Där hittar du
Stefan Ruocco, Sofia Isaksson, Rosie Mörrby, Eija Valo-Svanström, SYV Tomas Berg
och vår skolsköterska Anna Bohlin.

Frånvaro/sjukanmälan
All frånvaro görs på SkolPuls av vårdnadshavare eller myndig elev senast
kl 10.00 den dag frånvaron inträffar. Eller via mail till info@vackstanas.se.
Skolan kontrollerar frånvaron och rapporterar dagligen till vårdnadshavare. Om
frånvaron blir för stor anmäler skolan detta till CSN som då bedömer om stödet ska
dras in. Det krävs att eleven anses som heltidsstuderande för att han/hon ska få det
statliga studiestödet. Vid upprepade sjukdomstillfällen under kort tid kommer skolan
att begära läkarintyg vid självanmäld frånvaro.

Försäkringar
Internatet

Du är olycksfallsförsäkrad genom skolans försorg. Se mer information under
olycksfall. Skadeanmälansblankett finns på expeditionen.
Ansvarig för internatet är Sofia Isaksson. För långväga elever och vid enstaka tillfällen
kan helgboende erbjudas. Kontakta i så fall husmor.

Inackorderingstillägg
Du som bor på internatet söker inackorderingstillägg via CSN. Kontakta
expeditionen.

Kopiatorerna

Ledighet

Läromedel

Elever har tillgång till skolans kopiatorer/ skrivare. Som elev kan du bara skriva ut
svart/vitt, vill du ha färgutskrift måste du ha hjälp av en lärare.
Du kvitterar ut en ”tag” vid skolstart åk 1 och behåller den i tre år. Återlämnas
därefter. Den kostar 100 kr att ersätta.
Ledighet för semesterresor beviljas ej. Elev och vårdnadshavare får själva,
tillsammans, avgöra om de anser att eleven kan vara ledig från skolan. Frånvaro
innebär risk för indraget studiebidrag. Blankett för planerad ledighet finns på
expeditionen. Lämnas till mentor.
Tappar du bort lånade skolböcker eller missar att återlämna dem debiteras du för
detta.
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Middag om du inte bor på skolan
Olycksfall

Om du vill äta middag på skolan måste du köpa kuponger i cafeterian. De kostar 20 kr
styck. Du måste också anmäla till köket senast på 10-rasten att du vill äta.
Under skoltid/verksamhetstid (även APL/praktik, studiebesök) samt till och från
skolan är alla elever olycksfallsförsäkrade. Du som bor på skolans internat är
försäkrad dygnet runt. Kontakta Sofia på expeditionen om du vill anmäla en skada.
Vid större olyckor sköter rektor kommunikationen med media.

Parkering
Elever med egen bil får endast parkera på planen till höger om busslingan.
Överträdelse beivras med 200 kr.

Rökning, tobakspolicy
Rökning är endast tillåten vid bommen ner mot sjön, utanför skolans område.
Skolan erbjuder rökavvänjning om man vill ha hjälp med det.
Vi kontaktar föräldrar till elever under 18 år första gången vi ser er röka för att få
bekräftat att föräldrar vet.

Skolhälsovård
SkolPuls

Vår skolsköterska Anna Bohlin är här måndagar och tisdagar.
Boende kan få läkarvård på Tveta vårdcentral. Sofia hjälper till med bokning.
Vårt nya skolsystem heter SkolPuls, där finns: infosystem till eleverna,
frånvarorapportering samt alla listor och scheman. http://vackstanas.skolpuls.se

Studiebidrag
För dig under 20 år är studiebidraget 1250:-/mån. Det betalas ut av CSN till
vårdnadshavaren. När du fyller 18 år betalas det ut till dig själv. Skolan kontrollerar
frånvaron och agerar om den blir för stor. Det krävs att eleven anses som
heltidsstuderande för att han/hon ska få det statliga studiestödet. Om så inte är
fallet anmäler skolan detta till CSN som då bedömer om stödet ska dras in. Om du är
över 20 år måste du själv ansöka om studiestöd.

Stölder
Tänk på att inte ha pengar eller andra värdesaker i kläder som du inte kan låsa in. I
Idrottshallen finns särskilda värdeskåp där du under lektionstid kan förvara dina
saker men du måste ha ett eget litet lås. Om du blir bestulen, kontakta omedelbart
Sofia eller Eija. Skolan polisanmäler ALLA stölder.

Syv
Vår studie- och yrkesvägledare Tomas Berg hittar du på expeditionen tisdagar och
onsdagar.

Terminer
Höstterminen 2018 startar den 20 augusti åk 1. Den 21 augusti åk 2, 3 och 4.
Terminen avslutas den 21 december.
Höstlov vecka 44.
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Vårterminen 2019 startar den 7 januari och avslutas den 4 juni. Studentavslutningen
är den 5 juni.
Sportlov vecka 9 och påsklov vecka 16.

Transporter
Ber man skolan om skjuts till eller från Södertälje för att man missat bussen under
skoldagen så kostar det 50 kr per person. Vi hjälper till med skjuts i den mån vi kan.
Elever som inte bor på skolan kan vid behov få göra skolarbete på skolan på kvällstid
(t ex tillsammans med boende). Du måste då fråga Sofia. Du kan boka plats på
Vackstabussen, skriv namn + telefonnummer på listan på anslagstavlan vid matsalen,
eller ordna egen transport hem. OBS boende har förtur i jourbussen.
Det finns nästan alltid plats på de senare turerna in mot Södertälje.
Du kan vid sådana tillfällen få köpa middag för 20 kr. Kupong köps i cafeterian.
Du meddelar själv köket att du ska äta senast på 10-rasten.

Upphittat/upphittade
Upphittade saker lämnas och hämtas på expeditionen.

Uthyrning av skolans lokaler
Vill du hyra skolans lokaler under vardagar, kontakta expeditionen.

Välkomstfest
I början av höstterminen har vi välkomstfest för ettorna. Skolan ordnar transport in
till Södertälje C om man behöver hjälp med det och vi tillåter ingen extra övernattning.

Telefonlista
Expeditionen
Stefan Ruocco, rektor
Tomas Berg, SYV
Anna Bohlin, skolsköterska
Thomas Ågren, Lars Ljungdahl dataansvariga
Eija Valo-Svanström, kanslist
Sofia Isaksson, husmor
Rosie Mörrby, ekonomiansvarig
Klara Strandå, trädgårdsmästare
Torbjörn Linnell, vaktmästare

08-522 980 00
08-522 980 19
08-522 980 16
08-522 980 18
08-522 980 12
08-522 980 10
08-522 980 14
08-522 980 15
076-219 89 00
070-634 99 63

Skolrestaurangen
Robert Ekström, Britt Skoog, Lars-Erik Wass och Annika Nilsson

08-522 980 17

Kvällspersonal
Erik Hellqvist, Alexandra Karlsson, André Forsblom
Nina Forsblom, Marcus Lorentzson, Hampus Sjögar,
Ulf Hermansson, Mats Thorberg, Jourbussen

070-621 95 80
070-621 95 52
070-621 00 54
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Lärarrum
Idrott
Textil/bild
Kost
Nv, Ma,
Nb

Sh Hi/re,
Sv, En

GYS

Thomas Schumann,
Camilla Östling,
Torben Sporre
Paula Valo-Östman,
Maria Larsson
Eva Zackrisson,
Marika Sjöö Fållby
Nina Johansson
Dan Sterner,
Sofia Vakkila Enetjärn
Björn Hildebrand
Lovisa Wikström
Leif Strömvall
Anders Jonsson
Karin Nordin Ivanow
Mikael Ahlqvist
Maria Sundblom
Kajsa Dahlqvist,
Carina Johansson
Göran Löflund,
Ingrid Peurell
Ulla Evensson
Anne-Lie Ask
Robert Blom
Mattias Ljungkvist
Charlotte Karlström

Här hittar Du:
Gym
Studio

Idrottshallen

Skolhuset - Nygård
Salvia
Lavendel
Biblioteket
Nygårdshallen
Markplan
Lyktan/cafeteria
Mynta
Expedition
Lärarrum
Skolsköterska o SYV
Salt och Peppar

1 trappa upp
vid huvudentré

08-522 980 22
08-522 980 52
08-522 980 42
08-522 980 54
08-522 980 54
08-522 980 43
08-522 980 53
08-522 980 53
08-522 980 28
08-522 980 58
08-522 980 48
08-522 980 49
08-522 980 69
08-522 980 59
08-522 980 59
08-522 980 59
08-522 980 44
08-522 980 24
08-522 980 27
08-522 980 47
08-522 980 57
08-522 980 27
08-522 980 55
08-522 980 25
08-522 980 45
08-522 980 45
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Nejlika
Kardemumma
Kanel
Rosmarin
King Edward
Planteringsrummet
Dragon
Timjan
Vit Drottning

2 trappor upp

Källarplan

Textil/bild/kost
Skolrestaurang
Undervisningskök
Bakfickan
Bromska
Lin och Viscos
Silke

Markplan

Naturbruk
Magnolia (klassrum)
Växthuset
Aspen

Utanför matsalen
i ladan vid idrottshallen
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