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Varmt välkommen till gymnasiet och tre spännande år som gymnasial lärling på Norrköpings
lärlingsgymnasium! Som gymnasial lärling kommer du att närma dig arbetslivet lite tidigare
än dina jämnåriga. Nedan finner du som elev eller vårdnadshavare samlad information som
kan vara bra att känna till i början av gymnasiestudierna.
Skillnaden på grundskolan och gymnasieskolan
Gymnaiseskolan skiljer sig från grundskolan på flera sätt. Eleverna läser under sina tre år
kurser i stället för ämnen. Alla gymnasieprograms kurser räknas i poäng och ska vid
gymnasietidens slut räknas till 2500 poäng för att nå gymnasieexamen. Kurserna läses
oftast läsårsvis och de betygsätts när kursen är slut. Gymnasieskolan har inga terminsbetyg.
Arbetet mot en gymnasieexamen börjar alltså redan i åk 1.
Som elev på gymnasieskolan förväntas du ta ett större eget ansvar för dina studier än
tidigare och det bästa sättet att lyckas är hög närvaro. I de fall du har missat undervisning tar
du på eget initiativ kontakt med dina lärare för att ta reda på vad du har missat.
Undervisningsgrupper
På vår skola har man undervisning i flera undervisningsgrupper. Vi kallar dessa för
studieklass och yrkesklass. Studieklassen består av elever från samtliga program på skolan
medan yrkesklassen består av elever från ditt program. I studieklassen läser du dina
gymnasiegemensamma kurser som exempelvis svenska och engelska. Din mentor som du
har utvecklingsamtal med är mentor för studieklassen i åk 1. Nedan ser du mentorer i
respektive studieklass.
Mentorspar och kontaktuppgifter
21 A mentorer: Elizabeth Sandberg
Mirza Tule

21 C mentorer: Anita Tiderman
Anki (AnnCristina) Claeson

21 B mentorer: Stina Bosk
Mimi Stanojevic

21 D mentorer: Oliver Madden
Jennie Bodin

På vår hemsida finner du kontaktuppgifter till skolledning, mentorer, yrkeslärare, EHT-team
med flera som arbetar på skolan. www.nlgy.se - klicka på kontakt.

Norrköpings Lärlingsgymnasium
Sprängstensgatan 1, 603 79 Norrköping
larlingsgymnasiet@norrkoping.se, www.nlgy.se
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De tio första veckorna
De första tio veckorna av åk 1 går samtliga elever en grundutbildning i sitt yrke. Det innebär
att undervisningen är skolförlagd och att den arbetsplatsförlagda utbildningen på de flesta
program startar efter höstlovet.
Arbetsplatsförlagd utbildning, APL, innebär att eleven tränar på sitt yrke på en arbetsplats.
Kunskaper och utveckling bedöms av yrkesläraren som gör regelbundna besök. Eleven
tillgodogör sig kunskaper för att kunna utföra yrket med mål att få bli anställningsbar efter
studenten. APL ligger på schemat 2-3 dagar per vecka under hela din utbildning.
Schema
Halva utbildningstiden befinner sig eleverna i skolans lokaler och den andra halvan på en
arbetsplats. Detta syns i schemat på vår hemsida. Håll dig uppdaterad om schemat inför
varje dag via schemavisaren som du hittar på vår hemsida www.nlgy.se. Schemat kan även
nås av vårdnadshavare via IST, antingen norrkoping.se.ist.com/guardian eller IST HOME
Skola - appen. Eleven kan även gå in på norrkoping.se.ist.com/student för samma
information.
Frånvaro och CSN
Vi är måna om att våra elever ska vara mycket i skolan och därför kommer mentorn att
kontakta sina elever vid frånvaro. Kontakten tas för att vi bryr oss om våra elever och vill
förvissa oss om hur de mår och när de kommer tillbaka till utbildningen.
Vårdnadshavare sjukanmäler sin ungdom i appen IST HOME Skola. Du hittar mer
information om appen och hur du frånvaroanmäler på vår hemsida www.nlgy.se
Om frånvaron blir för hög och eleven missar väsentliga delar av utbildningen har skolan
skyldighet att meddela Centrala studiestödsnämnden (CSN). Anmälningsplikten gäller
oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig och leder till att studiebidraget dras in. En sådan
åtgärd kan i vissa fall påverka andra bidrag som du som vårdnadshavare erhåller. För frågor
om utbetalningar och andra bidrag från CSN gå in på CSN.se och logga in på Mina Sidor så
får du information som är aktuell för just dig.
Mina sidor
Vårdnadshavare
loggar
in
på
Norrköpings
kommuns
hemsida,
https://minasidor.norrkoping.se/ och E-tjänster för att bekräfta kontaktuppgifter, anmälan om
elevens matallergier och datoravtal digitalt. Vårdnadshavare ändrar själv kontaktuppgifter när
det behövs.
Busskort
Den elev som har har rätt till busskort får det hemskickat med posten inför skolstart och det
är Samhällsbyggnadskontoret som förser Norrköpings skolungdomar med busskort.
Busskort till APL-plats betalas av eleven själv då eleven har möjlighet att söka Lärlingsbidrag
hos CSN som är på 1000 kr per månad, som ska räcka till transport och mat vid APL.
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Slumpvisa drogtester
Norrköpings lärlingsgymnasium genomför, precis som övriga kommunala gymnasieskolor,
frivilliga slumpvisa drogtester. Skolan behöver ditt medgivande som vårdnadshavare för att
kunna genomföra dessa. Eleverna får hem en blankett från skolan under första veckan som
sedan lämnas påskriven till mentor. Påskriven blankett innebär att eleven slumpvis kan lottas
ut för deltagande i drogtest. Vi agerar utifrån kommunens policy där yrkesprogram prioriteras
och anledningen till detta är att de också regelbundet befinner sig på arbetsplatser i
samband med sin APL.
Bifogat finns även skolans ordningsregler samt information kring elevdatorer och annat
material eleven kan få låna beroende på utbildning.
Tveka inte att höra av dig till oss vid frågor och funderingar.

Återigen - välkommen till Norrköpings Lärlingsgymnasium.
Med vänlig hälsning

Mikael Karlsson, rektor
mikael.karlsson@norrkoping.se
Lina Askhed, biträdande rektor
lina.askhed@norrkoping.se
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Bilaga 1

Ordningsregler
Följande ordningregler har alla elever fått ta del av och diskuterat för att nå gemensam
samsyn och förståelse i mentorsgrupperna.
Klassrumsregler
Vi har tre enkla klassrumsregler som gemensamt tagits fram av skolans elever och personal:
● Vi visar varandra respekt
● Vi har mobilfritt klassrum
● Vi fikar på rasten, inte i klsasrummet
Ordningsreglerna beslutas av rektor och har befästs i dialog med elever och personal:
På Norrköpings Lärlingsgymnasium, precis som i övriga samhället, är det självklart att vi på
skolan och på APL-platsen
●
●
●
●

ska kunna känna oss trygga. Det innebär att vi behandlar alla
människor med respekt och att vår skola är fri från kränkningar.
vårdar vår gemensamma arbetsmiljö och bidrar till en god arbetsro.
ansvarar för vår kunskapsutveckling med stöd av skolans personal och handledare
på APL-platsen.
har en verksamhet fri från droger, alkohol och tobak.
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Datoravtal samt lånat material
Alla elever får låna en Chroomebook som skoldator. Eleven och vårdnadshavare ansvarar
för att datorn tas om hand om och underhålls utifrån instruktion inkl. väska och laddsladd.
För att få låna en dator ska ett datoravtal signeras. Detta görs digitalt. Om datorn skulle bli
stulen ska en polisanmälan göras. Kopia av anmälan lämnas till skolan för att
ersättningsdator ska kunna lämnas ut. Om datorn förstörs och görs oanvändbar på annat vis
och detta på grund av elevens oaktsamhet - ersätter inte skolan datorn utan att ekonomiskt
kompensation från elev/vårdnadshavare är genomförd.
I de fall eleven får arbetsredskap och kläder från skolan ska även de vårdas under hela
utbildningen av eleven.
Om eleven avbryter sin utbildning ska dator, arbetsredskap och eventuellt kläder återlämnas
till skolan, om inte kommer materialets värde att faktureras.
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