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Hej och varmt välkommen!

Du kallas härmed till upprop den 20 augusti kl 09.10 i vår samlingssal Lärcentret.

Vi hoppas att det känns inspirerande att påbörja en ny fas i din skolgång och spännande 
att komma till en ny miljö! Du kommer att arbeta med nya ämnen, nya kamrater och nya 
lärare här hos oss. Vi ser fram emot att få lära känna dig!

Under introduktionsdagarna kommer din mentor att ha huvudansvaret för dig och din 
klass. Du kommer få en informationsbroschyr som du bör läsa noga samt en folder om vår 
elevård. Det är viktigt att dina vårdnadshavare läser dem också! Vi delar även ut busskort 
till de elever som är berättigade till fria resor (första dagen åker man gratis). Du kommer 
förstås få ett elevskåp och till det måste du ta med ett eget hänglås. 
   Du kommer också få information om, och kontrakt för, den surfplatta (iPad) som alla 
elever som går ett nationellt gymnasieprogram i åk 1 får för att använda under sin stu-
dietid hos oss. Det är viktigt att ni kontrollerar att ni har en hemförsäkring som täcker 
din surfplatta vid ev olycka. Surfplattan är personlig och lämnas tillbaka efter avslutade 
studier, men du kan också köpa ut den till reducerat pris om du vill.
 
Bifogade med det här brevet finns ett elevkontrakt och ett kontrakt för tillgång till 
skoldatanätet. Läs igenom dem tillsamman med dina föräldrar/vårdnadshavare, och skriv 
under.  Tag sedan med dina underskrivna avtal till skolstarten! Detta för att du snabbt ska 
få tillgång till skolans datanät med eget konto.  

OBS! Båda kontrakten måste vara underskrivna för att få ett konto! 
Fyll också i och ta med elevkortet.

Vi vill att du ska få en bra start här och ska göra vårt bästa för att du får det! 
Vi hoppas att även du ska trivas och uppleva Bobergsgymnasiet som din skola. 
Har du några frågor så är det bara att ringa, se nummer nedan.
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