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Vad roligt att du valt oss! Vi är en liten skola. Det tycker vi är bra.

Hos oss blir du nämligen inte en i mängden! Vi hjälper dig att utveckla 
dina styrkor och nå dina mål. Vi har hög trivsel, mysig miljö och framförallt, 
höga mål både för oss och våra elever. Kvalitet och kamratskap är våra 
ledord, respekt och ansvar vår grund.

VÄLKOMMEN TILL BOBERGSGYMNASIET

En Bobergselev är företagsam och vet att den egna inställningen spelar 
stor roll vid en utmaning. Man lär av sina misstag och försöker igen!  
Att respektera varandra och vår gemensamma miljö är en självklarhet. 

• Vi ligger i topp i Västernorrland gällande elever som når gymnasieexamen. 
• Våra yrkesförberedande program ger möjlighet att få behörighet till hög-

skola/universitet.
• Kvalitetsgarantier via Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege.
• Personliga bärbara datorer.
• Stora möjligheter till internationella projekt, t ex Global Classroom.
• Samarbete med Ung Företagsamhet gör det lätt att starta eget företag.
• Idrotta på skoltid - fotboll, ishockey och ridning!
• Välj e-sport och tävla i CS med ditt skollag.
• Lugn stämning och hög trivsel bland elever och personal.
• Lärare som bryr sig om och ser eleverna.
• Specialpedagog och speciallärare som samarbetar med lärarna kring stöd. 
• Öppen skola flera gånger i veckan, med lärarstöd. Även läxläsningspass.
• Mysig miljö och en elevkår som jobbar för att fortsätta förbättra skolan.
• Aktivt arbete med läroplanen och värdegrunden. 
• Självklart har vi nolltolerans mot kränkande behandling!

Vi hjälper dig att nå DINA mål! /Personalen på Boberg
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LÄSÅRET 2022/2023

Höstterminen 2022
Torsdag 24/8 - onsdag 21/12

Höstlov v. 44 (31/10-6/11)
.........................................

Vårterminen 2023
Måndag 9/1 – fredag 16/6
(OBS: 9/1 är lovdag för eleverna)

Sportlov v. 10 (6-12/3) 
Påsklov v. 15 (10-16/4)
 
Lovdagar: 9/1, 13/2, 19/5, 5/6
.........................................

PROGRAM 
Högskoleförberedande
Ekonomi (EK)
Naturvetenskap (NA)
Samhällsvetenskap (SA)
Teknik (TE)

Yrkesprogram
Barn och fritid (BF) 
Bygg och anläggning (BA)
El och energi (EE)
Fordon och transport (FT)
Industriteknik (IN) 
Vård och omsorg (VO)

Introduktionsprogram (IM) 
Ulrika Wiklund, Anna Igelström, 
Anette Kempe Sundin, Margareta 
Nenzén, Eva Pålsson, Sara Hansén, 
Anna Ångman, Agneta Hollsten.

MENTORER
Årskurs 1
BF 1    Anna-Karin Degerbo  
BA 1    Anders Ruda, Mikael Häggblom
EE 1   Jan Hultin, Christopher Olofsson
EK 1   Marie Andersson 
FT 1   Daniel Smedberg, Jimmy Lund- 
           gren
IN 1   Svennis Isaksen, Anders Johansson
NA 1   Ulf Dahlin
SA 1   Alexander Degerbo
TE 1   Kenneth Lindström
VO 1   Monica Stenberg

Årskurs 2 
BA 2   Anders Ruda, Mikael Häggblom 
BF 2   Sara Lundin 
EE 2   Jan Hultin, Christopher Olofsson 
EK 2   Robert Grundström, Mari W Zidén 
FT 2   Daniel Smedberg, Jimmy Lund- 
           gren 
IN 2   Svennis Isaksen, Anders Johansson
NA 2   Åsa Andersson  
SA 2   Frank Sundberg 
TE 2   Susanne Lövgren 
VO 2   Helena Bjurén

Årskurs 3
BF 3   Sara Lundin
EE 3   Jan Hultin, Christopher Olofsson
EK 3   Therese Wennerberg, Ann Sjö- 
            lander
FT 3   Daniel Smedberg 
IN 3   Svennis Isaksen, Anders Johansson
NA 3   Ronny Sundin
SA 3   Helene Fägerstrand
TE 3   Jonas Öberg  
VO 3   Ingrid Hugosson 

År 4:  Angelica Malkusson
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SKOLLEDNING 
Rektor har det övergripande ansvaret för 
skolans verksamhet och ekonomi samt 
företräder skolan utåt. 

Rektor
Per Håkansson
per.hakansson@ange.se
0690-250 239, 073-522 58 82

Biträdande rektor
Peter Elfvén
peter.elfven@ange.se
0690-250 221, 072-503 62 44

EXPEDITION
Expeditionen ansvarar bland annat för 
betyg, elevregister, busskort etc.
Monica Lantz 
monica.lantz@ange.se 
0690-250 212, 073-270 27 60 

Sjukanmälan görs varje sjukdag 
av vårdnadshavare/myndig elev
via appen Edlevo. 
Om appen inte fungerar:  
Sms: 073-275 14 51 (endast sms!) 
E-post: monica.lantz@ange.se

BIBLIOTEK
Bibliotekarien hjälper dig med informa-
tionssökning och böcker för studier och 
fritid. Du kan också lämna förslag till inköp. 

Skolbibliotekarie
Maria Sidén
maria.siden@ange.se 
0690-250 222, 073-081 88 75

VAKTMÄSTARE
Skolans vaktmästare hjälper elever och 
lärare med alla praktiska frågor som gäller 
material och utrustning.
0690-250 212 

ELEVHÄLSAN
Vår målsättning är att alla på Bobergsgym-
nasiet ska få det stöd som behövs för att må 
bra. 

Tveka inte att söka hjälp, för din eller någon 
annans skull! 

Det kan gälla t ex studieteknik, stress, tankar 
om framtiden, utbildning, drömmar, person-
lig utveckling, sex och samlevnadsfrågor, 
skolresultat, konflikter eller din situation 
hemma. Om du behöver enklare sjukvård så 
hjälper skolsköterskan dig. 

Skolkurator
Agneta Hollsten
agneta.hollsten@ange.se
0690-250 220, 073- 092 19 79

Skolsköterska

Sassa Ewing Helmersson 
sassa.ewinghelmersson@ange.se
0690-250 213, 070-237 46 77

Studie-och yrkesvägledare (SYV)
Pelle Haraldsson  
per-olof.haraldsson@ange.se
0690-250 258, 073- 274 02 03

Specialpedagog
Karin Sundström Wiklund 
karin.wiklund@ange.se
073-071 44 27
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DINA STUDIER
Du har frivilligt ansökt om att få gå på gym-
nasiet och accepterar därmed av skolan 
fastställda tim- och kursplaner. Detta in-
nebär att alla aktiviteter är obligatoriska 
och kräver din närvaro, dvs även studiebe-
sök, temadagar, friluftsdagar och annat 
som anordnas av skolan. 

Målet för gymnasiestudierna är att ge dig 
en bred allmänbildning och en gymnasie-
examen. Det är viktigt att du är delaktig i 
planeringen av ditt studieprogram. 

I början av gymnasiet vet man vanligen 
inte vad man vill fortsätta med efteråt. Ta 
vara på den hjälp du kan få av vår studie- 
och yrkesvägledare (SYV) om du funderar 
över något!

Elevskåp
Du behöver ta med dig ett hänglås för att 
kunna låsa skåpet. Du ansvarar själv för det 
du har däri. Skolan ersätter dig inte vid in-
brott eller dylikt. 

OBS! Förvara aldrig värdesaker eller peng-
ar i skåpet!

 
För ett bra resultat är det viktigt att:
- Komma i tid till lektionerna, med nödvän-

digt materiel. Om läraren inte kommit 10 
minuter efter lektionsstart så kontakta 
expeditionen.

- Anmäla frånvaro via appen Edlevo.  
 OBS! Är du omyndig ska vårdnadsha-

vare sjukanmäla dig. 

- Ta del av informationen på mentorstiden, 
läsa Bobergsbladet samt följa vår fb-sida 
och Instagram. Informationen finns även 
på bobergsgymnasiet.se.

- Vara aktsam om skolans miljö/utrustning 
och följa våra ordningsregler.

- Lägga bort mobiltelefonen och koncen-
trera dig på lektionens innehåll.

- Sätta höga och realistiska mål.

- Ha bra studierutiner. Tveka inte att be om 
hjälp! Både mentor, lärare och elevhäl-
soteamet kan hjälpa dig om du behöver 
stöd. 

Skolans åtgärder
Studiebidraget kan dras in om du på  
grund av upprepad, ogiltig frånvaro inte 
kan bedömas vara heltidsstuderande en-
ligt CSN:s föreskrifter. Vid misstanke om 
droganvändning/brott har skolans per-
sonal skydighet att anmäla detta till sociala 
myndigheter. Skolan samarbetar även med 
polisen.

VÅR VISION
Vår vision är att Bobergselever ska bli ak-
tiva samhällsmedborgare som:
- är idérika, kreativa och ansvarstagande. 
- har en god kommunikativ förmåga. 
- har insikt i och förståelse för sin 
   egen och andras kulturer. 

En Bobergselev är företagsam och vet att 
den egna inställningen spelar stor roll vid 
en utmaning. Man lär av sina misstag och 
försöker igen! Att respektera varandra och 
vår gemensamma miljö är en självklarhet. 

VÅRA MÅL
Vi ska: 
• individanpassa undervisningen för att ge 

eleverna möjlighet att utvecklas maximalt 
efter sin förmåga.

• använda olika pedagogiska modeller.

• ge elever och personal möjlighet att via 
representativ demokrati påverka principi-
ella beslut på skolan.

• säkerställa elevernas inflytande över sin 
skolsituation.



ordningsregler 
på Boberg

Kom i tid! Sen ankomst bokförs och skickas till CSN.

Ha med det som behövs till lektionen 
- böcker, block, penna, sudd, dator etc.

Respektfullt beteende mot elever/lärare/övrig personal.

Fötterna i golvet 
- inte på bord och stolar/soffor (det blir smutsigt!).

Dator och ev. mobiler ska användas för skolarbete under 
lektionstid. Mobil på ljudlös. Lärare/rektor omhändertar din 
mobil/dator om ordningsreglerna inte följs. 

Respektera vår gemensamma miljö, det är vår arbetsplats 
och alla hjälper till att hålla ordning. Var aktsam om möbler 
och inredning!

Rökning är förbjudet på hela skolans område.

Vid önskad ledighet ska en ansökan fyllas i av undervisande 
lärare och lämnas till mentor senast en vecka innan önskad 
ledighet. Mentor kan godkänna 5 dagar/läsår.

Anmäl frånvaro varje dag! 
Via appen Edlevo 
Omyndig elev frånvaroanmäls av en vårdnadshavare.
 
Om appen inte fungerar:  
Sms: 073-275 14 51 (endast sms!) eller monica.lantz@ange.se  
 

xXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX

ordningsregler 
på Boberg
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ORDNINGSREGLER

- FÖR IDROTTSSALAR
* Endast gymnastikskor med sulor som inte 

färgar av sig!

* Redskap ska återställas på sina platser i 
redskapsrummet efter användandet.

* Ev. skador på redskap och lokaler ska 
omedelbart anmälas till vaktmästare.

Ledare vid övningar som inte leds av lära-
re är ansvarig för att deltagarna i gruppen 
följer dessa bestämmelser och att god ord-
ning upprätthålls. Vem som är ansvarig le-
dare ska meddelas till expeditionen innan 
salen tas i bruk.

- FÖR BIBLIOTEKET 
* Biblioteket är en arbetsplats för studi-

er med tyst läsning och lågmälda sam-
tal, där man visar respekt för varandra. 

* Det är inte tillåtet att medföra mat eller 
dryck. 

* Respektera de låneregler och rutiner som 
gäller. 

- VID SKRIVNINGAR
* Endast tillåtna hjälpmedel.

* Du får papper vid skrivningens början. 
Eget papper är inte tillåtet.

* Du får inte lämna skrivsalen och återvän-
da under pågående skrivning.

* Varje slag av meddelande mellan 
skrivande elever är förbjudet.

* All form av fusk rapporteras till skolled-
ningen för vidare åtgärd. 
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VIKTIG INFORMATION  
FRÅN A TILL Ö
Allergi
Det är förbjudet att ta med nötter till skolan 
eller på andra aktiviteter. Använd inte heller 
stark parfym eftersom det  bland annat kan 
ge astma och huvudvärk. 

Anslagstavlor
Använd anslagstavlorna för affischering. 
Dörrar, fönster, pelare etc får inte utnyttjas 
av elever.

APL
På yrkesprogrammen ingår minst  15 veck-
ors APL (ArbetsPlatsförlagt Lärande). Un-
der APL-perioden gäller företagets arbets- 
och ordningsregler. Vid sjukdom/frånvaro 
meddelas BÅDE företaget och skolan av 
vårdnadshavare/myndig elev,

Betyg
Betygsättningen grundas på dina samlade 
insatser i kursen. Lektionsnärvaro är en 
förutsättning för att ge läraren ett rättvist 
bedömningsunderlag. 

I  början av varje kurs får du en kursplan 
med kunskapskrav av din lärare, som ni 
går igenom. Alla kursplaner finns även på 
Skolverkets hemsida www.skolverket.se  
 
Betyg som ges är A, B, C, D, E och F.  Betyget 
E eller högre på en avslutad kurs kan inte än-
dras under gymnasietiden. Samtliga elever 
har dock möjlighet att efter avslutade gym-
nasiestudier göra en prövning mot avgift för 
att försöka höja sina betyg. Se ”Prövning”. 
 
Du får efter fullföljda studier ett gymnasie-
betyg och en gymnasieexamen. Om du av-
bryter dina studier eller inte nått kraven får 
du istället ett utdrag ur betygskatalogen.  
 
Satta betyg syns på din studieplan som du 
får av mentor, expeditionen eller SYV. Du 
och dina vårdnadshavare kan också ansöka 
om inloggning till Skolportalen, och kan då 
se  studieplan och frånvaro där.

Bobergsbladet
Bobergsbladet är skolans veckoblad som 
utkommer varje måndag. Mentorn går ig-
enom innehållet med klassen på men-
torstiden. Det  anslås också på skolans 
anslagstavlor,  Facebook, Instagram och 
hemsida: www.bobergsgymnasiet.se. Alla 
på skolan är skyldiga att skaffa sig känne-
dom om innehållet.

Brandlarm
Se folderns sista sida för mer info.

Busskort
Har du mer än 6 km resväg till skolan får du 
kostnadsfria resor till och från skolan med 
buss och tåg. Vid tappat eller skadat kort 
kostar det dig 200 kr att få ett nytt.

Byte av kurs/program/skola 
Vid byte av kurs, utbildning eller skola 
måste du ta kontakt med SYV.

College
College är ett samarbete mellan närings-livet 
och skolor i Ånge, Sundsvall, Härnösand 
och Timrå. Det är en kvalitetsbeteckning 
som visar att skolan möter näringslivets 
krav på utbildningen. College syftar till 
att skapa mer anställningsbara elever. Bo-
bergsgymnasiet ingår i Vård och omsorgs-
college samt Teknikcollege. 

Dataregler
Du får tillgång till skolans datanät och ett 
personligt konto när du och dina vårdnad-
shavare tar del av datareglerna och under-
tecknar ett avtal.

Dyslexi/läs-och skrivsvårigheter 
Om du har läs- och skrivsvårigheter/dys-
lexi bör du ta kontakt med STUDIUM för 
att få reda på vilka hjälpmedel som finns. 
Du bör även informera dina lärare i god tid 
före ett prov. Möjlighet finns då att ge dig 
längre skrivtid eller annan hjälp.

Elevhälsomöte
Elevhälsomötet (EHM) behandlar en elevs 
studiesituation och består av företrädare 
för elevhälsan, mentor och annan berörd 
personal. Till mötet kallas elev och vård-
nadshavare. Vid mötet förs protokoll.
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Ersättning borttappad/skadad egendom
Ingen ersättning ges från skolan för bort-
tappad egendom. Vid skador på egen-
dom t ex i samband med idrott kan viss 
ersättning utbetalas. I första hand ska den 
enskildes hemförsäkring utnyttjas.

Frånvaro
Sjukfrånvaro ska anmälas dagligen, på 
morgonen, av vårdnadshavare eller myn-
dig elev via appen Edlevo. 
 
Om appen inte fungerar: 
Sms (endast): 073-275 14 51. 
E-post: monica.lantz@ange.se 
  
Omyndiga elever ska sjukanmälas av vård-
nadshavare. Upprepade sjukanmälningar 
rapporteras till, och följs upp av, elevhäl-
soteamet. 

Följande ger inte ogiltig frånvaro:
- deltagande i kulturaktivitet, idrottseven-

emang eller annan aktivitet som skolan 
anordnar eller godkänt.

- verksamhet vid skolan där eleven deltar 
som vald representant t ex elevfacklig 
verksamhet, skolkonferenser.

- besök hos läkare, tandläkare etc.
- frånvaro som godkänts via en ledighets-
ansökan (finns på webben och vid expe-
ditionen). Ledighetsansökan lämnas in se-
nast en vecka innan du vill vara ledig (se 
mer under “Ledighet”).

Om en elev är ogiltigt frånvarande fyra 
tillfällen under en sammanhängande peri-
od ej längre än tre veckor, leder det till en 
varning. Upprepas frånvaron en gång till 
rapporteras det till CSN, och studiebidra-
get kan dras in. Läs mer på www.csn.se.

Förlorade föremål
Finns på expeditionen.

Försäkring
Elever i Ånge kommuns skolor är försäk-
rade på heltid. Försäkringen gäller oavsett 
om du är i skolan, på studiebesök, på APL-
plats eller på väg till/från skolan. 

Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet är ett obligatoriskt arbete 
på 100 poäng som ligger i åk 3. 

Hiss
Hissar avsedda för rörelsehindrade finns i 
A-, B- och C-byggnaden.

Individuellt val
Det individuella valet ger dig möjlighet att 
själv påverka dina studier. Du erbjuds ett 
antal kurser att välja mellan. 

Klassråd
Klassrådet består av klassen och dess 
mentor. Klassråd ska hållas ca en gång i 
månaden och inför skolkonferens.

Kurser
Ingen elev får byta eller avbryta en kurs 
utan att kontakta SYV. Det hjälper alltså 
inte att bara prata med läraren i kursen, 
eller din mentor.

Ledighet
Mentor har rätt att bevilja fem dagars 
ledighet per läsår. Längre ledighet beviljas 
av rektor. 
   Ansökan görs på blankett utanför expe-
ditionen/på vår webb, och lämnas in senast 
en vecka innan önskad ledighet. I ansökan 
anger undervisande lärare om elevens 
studiesituation medger ledighet utan att 
resultaten blir lidande. 
   Elev som fått beviljad ledighet kan inte 
göra anspråk på extra insatser i form av 
prov eller stödundervisning. Skolan är 
mycket restriktiv beträffande ledighet för 
resor på annan tid än fastställda lov.  

Läroböcker
Skolan står för de böcker du behöver men 
de är låneböcker och du återlämnar dem 
efter avslutad kurs. Borttappade eller ska-
dade böcker blir du ersättningsskyldig för.

Mentor
Varje klass har en mentor som har det 
allmänna ansvaret för klassen. Det är till 
mentorn du ska vända dig i första hand om 
du vill ha svar på någon fråga. Det är även 
din mentor som håller utvecklingssamtal 
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med dig en gång per termin samt har kon-
takt med hemmet.

Mobiltelefon
Du ska ha telefonen på ljudlös under lek-
tioner och i samlingar. Den ska inte använ-
das under lektionstid om din lärare inte 
säger annat. Vid upprepad tillsägelse om 
otillåten/störande användning har läraren 
rätt att omhänderta din mobil under resten 
av lektionen. 

Närvaro
Närvaro är obligatorisk inte bara på 
lektioner utan även vid andra aktiviteter 
som skolan anordnar, samt APL. Frånvaro 
från sådana aktiviteter registreras och rap-
porteras till din mentor.

Parkering
Det finns en särskild elevparkering bakom 
skolan (bredvid och ovanför personal-
parkeringen). 

Periodkonferens
Periodkonferensen består av rektor och lära-
re som tjänstgör i klassen samt företrädare 
för elevhälsan. Periodkonferensen behand-
lar frågor om elevens skolgång, studiesitu-
ation, utveckling och närvaro. 

Programråd
Programrådet har till uppgift att biträda 
skolan i frågor rörande yrkesutbildningen i 
gymnasieskolan. I programrådet ingår rep-
resentanter för företag och skola.

Prövning
Om du har fått F på en kurs kan du göra en 
kostnadsfri prövning för att få ett godkänt 
betyg. Du har även rätt att göra prövning 
på en kurs som du inte genomgått eller fått 
betyg på än. Den kostar 500 kr/kurs. Kon-
takta SYV om du vill göra en prövning. 

Reducerat program
En elev kan befrias från undervisning (re-
ducering) om eleven har påtagliga studies-
vårigheter trots olika åtgärder. 

Rökning
Det är inte tillåtet att röka på skolans områ-
de, dvs inte heller på parkering och dylikt. 

Skolhälsovård
Elevhälsans medicinska insats (EMI) är 
av förebyggande natur men även enklare 
sjukvårdsuppgifter kan utföras. Alla elever i 
åk 1 erbjuds hälsosamtal. 

Skolkonferens
Vid varje gymnasieskola ska det hållas skol-
konferenser. Skolkonferensen behandlar 
vissa frågor som är av stor betydelse för 
eleverna samt för informationsutbyte, sam-
råd och diskussioner mellan rektor, person-
al och elever.

Skolkonferensens beslutsbefogenheter får 
inte omfatta frågor som avser enskilda per-
soner eller är begränsade till en enda klass. 
Skolkonferensen är beslutför när rektor (el-
ler rektors ersättare) och minst hälften av 
övriga ledamöter är närvarande. Av de öv-
riga ledamöterna ska det vara lika många 
representanter från varje grupp. Vid sam-
manträdet förs protokoll.

Skolportalen
I skolportalen kan elever och föräldrar se 
frånvaro och studieplan. Information och 
länkar som behövs för ansökan om inlog-
gning finns på www.ange.se - klicka på Ut-
bildning & förskola.

Skolrestaurang
Frukost finns till försäljning kl 07.30-09.00, 
betalning enbart via Swish. Lunch serveras 
varje dag. I lunchen ingår sallad, smör och 
bröd samt mjölk/vatten. Vegetariskt alter-
nativ finns, men det är bra om du anmäler 
det till personalen i matsalen. Allergier bör 
du också meddela dem. 

Du kan även få specialkost, den beställs på 
Ånge kommuns webbplats www.ange.se. 
Gå till “Utbildning och förskola” och klicka 
på “Skolmat, lunch” Där finns anmälning-
slänk om specialkost.

Statlig studiehjälp /www.csn.se
Studiehjälpen består av studiebidrag, 
extra tillägg och inackorderingstillägg.  
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Du kan få studiehjälp till vårterminen det år 
du fyller 20 år:
- om du ska studera i gymnasieskola, 

folkhögskola, kommunal eller statlig vux-
enutbildning på gymnasienivå och vissa 
andra utbildningar.

- om du ska läsa på heltid.

Studiebidrag/www.csn.se
Du behöver inte ansöka om studiebidraget. 
Det betalas ut automatiskt från och med 
kvartalet efter det att du har fyllt 16 år.

Observera att upprepad eller långvarig 
frånvaro kan medföra att ditt studiebidrag 
dras in.  
 
- Extra tillägg
Det extra tillägget är ett bidrag som prövas 
med hänsyn till dina och dina vårdnadsha-
vare ekonomiska förhållanden. Prövningen 
görs mot ett ekonomiskt underlag som 
består av familjens beräknade inkomster. 

- Inackorderingstillägg
Du kan få inackorderingstillägg. Det sök-
er du i din hemkommun eller hos CSN, 
beroende på om du läser på en kommunal 
gymnasieskola eller en friskola. Inackorde-
ringstilläggets storlek varierar mellan kom-
munerna. 

Skolresor/Busskort 
Det är kommunen som betalar dina da-
gliga skolresor, även om du studerar på 
annan ort. Efter att du fyllt 20 år betalar 
du dina skolresor själv. Prata med din SYV 
för mer information.

Studieavbrott/-uppehåll
Kontakta SYV när det gäller byte av skola, 
studieavbrott, studieuppehåll eller studier 
utomlands.

Stöd
Beroende på vilken sorts stöd man behöver, 
finns olika personer att vända sig till. Men-
tor är den som främst har ansvar för dig 
och din situation i skolan, och den som har 
kontakt med hemmet. Behövs studiestöd 
finns öppen skola och läxläsning, men även 
specialpedagog och speciallärare. Du kan 

även vända dig till vår skolkurator, skol-
sköterska eller studie- och yrkesvägledare. 

Stölder 
Ta inte med dyrbara saker eller mycket 
pengar till skolan. Skolan ersätter inte stul-
na/borttappade föremål eller självrisken. 

Webbplatser/appar
bobergsgymnasiet.se
På vår webbplats hittar du både grundläg-
gande samt aktuell information som kon-
taktuppgifter till personalen, veckoblad, 
scheman m.m. Du kan också hämta ditt 
programs poängplan, ledighetsansökan  
och andra dokument. Här finns också infor-
mation från, och länkar till, vår Facebook-
sida och vårt Instagramkonto.

Facebook 
Sök på “Bobergsgymnasiet Ånge” så hit-
tar du vår Facebooksida med den allra 
senaste informationen. 

Du behöver inte vara medlem på Face-
book för att kunna se den, men OM du är 
det, kan du klicka på “Gilla” och på så sätt 
få löpande uppdateringar. Inläggen i vårt 
Fb-flöde kommer även upp på startsidan 
på hemsidan (bobergsgymnasiet.se).

Det finns också en länk TILL vårt Face-
book-konto från hemsidan, på startsidan 
högst upp. Där finns även en länk till vårt 
Instagramkonto. 

Instagram 
Sök på “Bobergsgymnasiet Ånge” så hit-
tar du vårt konto med den allra senaste 
informationen. 

Öppen skola
På “Öppen skola” kan du få hjälp med dina 
uppgifter i matematik. För extra stöd i an-
dra kurser finns läxläsningstid eller hjälp av 
speciallärare i svenska och engelska. Prata 
med din mentor om du känner att du be-
höver hjälp!



Om du upptäcker 
brand i ett tidigt 
skede

• Försök att släcka branden genom att 
använda utplacerade brandsläckare.

• Slå larm om du inte lyckas släcka elden.

Slå larm • Larmet utlöses med larmknappar som finns 
på ett flertal ställen i skolan.

• Kontakta snarast lärare, vaktmästare eller 
rektor och avge rapport.

Utrymning  
av skolan

• Använd utmärkta utrymningsvägar, trappor 
eller fönster.  

•	 Använd INTE hissarna! 

• Av utrymningsplanerna framgår var 
brandsläckare och larmknappar är placerade. 

• Bege dig snarast till samlingsplatsen.

Samlingsplats •	 Alla ska i första hand återsamlas på 
grusplanen nedanför skolan. 

• Anmäl dig till din undervisande lärare 
som registrerar närvaro. Har du inte 
lektion, anmäl dig till din mentor eller 
expeditionspersonalen.  

• Gå in först efter att du fått klartecken av 
skolledningen att göra det!

OM det brinner
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