Bobergsgymnasiet Ånge
Hej blivande elev i åk1!

2018-08-14

Välkommen till oss på Bobergsgymnasiet! Du kommer att arbeta med nya
ämnen, nya kamrater och nya lärare här, och vi ser fram emot att få lära
känna dig.
Du kallas härmed till upprop torsdag 23 augusti kl 09.15 i Aulan (1 trappa
upp, mitt i skolan - vi hjälper dig att hitta rätt).
Terminen börjar med ett par introduktionsdagar då din mentor har huvudansvaret. Räkna med att vara på skolan kl 09.10 till ca 15 dessa dagar. Du
kommer även få träffa andra lärare, rektor och elevhälsoteamet. Det blir
information om studieteknik samt föreläsningar om motivation och hur man
blir ”hjärnstark.” Vi delar även ut busskort till de som är berättigade till fria
resor (första dagen åker man gratis). Du kommer förstås få ett elevskåp
också så ta med ett hänglås. På fredag blir det aktiviteter utomhus med en
del promenerande, så klä dig efter väder och ha bekväma skor (du behöver
dock inte ha idrottskläder).
Du kommer även få information om den bärbara dator som alla elever på
nationella gymnasieprogram i åk 1 får för sina studier. Datorn är personlig och
ska lämnas tillbaka efter studietiden, eller så köper du ut den till reducerat
pris.
Bifogade med det här brevet finns ett elevkontrakt och ett kontrakt för
tillgång till skoldatanätet. Läs igenom dem tillsammans 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.
OBS! Båda kontrakten måste vara underskrivna för att få ett konto!
Fyll också i och ta med elevkortet.
Har du några frågor så är det bara att ringa, se nummer nedan.
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