KONTAKTUPPGIFTER YSTAD GYMNASIUM, OMRÅDE 6
SI OCH PREP ÖVERGRIPANDE PERSONAL
Josephine Müllern - Rektor
070 434 05 10

josephine.mullern@ystad.se

Maria Damm – samordnare

070 434 05 41

maria.damm@edu.ystad.se

Maria Eweson - SYV

070 434 05 85

maria.evesson@ystad.se

Petra Parmvi—SYV

070 434 05 81

petra.parmvi@ystad.se

Linda Svensson – skoladministratör

070 431 17 03

linda.svensson@ystad.se

Diana Flintberg - kurator

073 143 01 77

diana.flintberg@ystad.se

Ulrika Rosengren - speciallärare

070 434 05 84

ulrika.rosengren@edu.ystad.se

Karin Lindblom - skolsköterska

0709 47 73 13

karin.lindblom@ystad.se

Mustafa Jaber - elevcoach

070 434 05 60

mustafa.jaber@edu.ystad.se

Jenny Larsson-elevassistent

070 434 05 93

jenny.larsson@edu.ystad.se

Pernilla Berggren – Skolpsykolog

0709-47 72 94

pernilla.bergren@ystad.se

MENTORER
SI-A & PREP
Caroline Falkman

070 434 05 75 caroline.falkman@edu.ystad.se

Christian Nilsson

070 923 07 47 christian.nilsson@edu.ystad.se

SI-B
Junije Polozhani

070 434 05 62 junije.polozhani@edu.ystad.se

Louise Olsson

070 434 05 92 louise.olsson@edu.ystad.se

SI-C
Malin Povoa
Wahidullah Barkizay

070 434 05 63 malin.povoa@edu.ystad.se
070 434 05 66 wahidullah.barikzay@edu.ystad.se

SI-D
Anneli Olsson
Sverker Meyer

070 923 07 41 annelie.olsson@edu.ystad.se
070 923 07 17 sverker.meyer@edu.ystad.se

Välkommen till Ystad Gymnasium!
HT 2017

Kontinenten (SI-E och V)

VT 2018

Sofie Kristiansson

070 434 05 71 s o fi e . k r i s ti a n s s o n @ e d u . y s t a d . s e

16/8- 18/12

Kamonlak Sällberg

070 434 05 64 kamonlak@sallberg@edu.ystad.se

Lov och A-dagar

Thoa Jönsson

thoa.jonsson@edu.ystad.se

10/1 -15/6

29/9, 31/10-6 /11

19/2-25/2, 26/3-2/4,

* Studiehandledare och modersmålslärare når ni på 070 434 05 12.
Övrig kontaktinformation till andra pedagoger och övrig personal hittar ni på www.ystadgymnasium.se

30/4-1/5, 10-11/5, 23/5,
www.ystadgymnasium.se

LÄRPLATTFORM VKLASS
Information till och kommunikation med elev och vårdnadshavare sker främst via V-klass. Här
hittar ni schema, kalendarium, lektionsplaneringar, bedömningar, studieplaner samt elevens frånvaro. Alla elever och vårdnadshavare till omyndiga elever får inloggning till V-klass.

STUDIEBIDRAG & RESEBIDRAG
Elever med fullständigt personnummer har rätt till Studiebidrag som utbetalas automatiskt månadsvis i efterskott. Har du frågor som rör studiebidrag kan du vända dig till CSN (www.csn.se,
0771 – 27 60 00). Ansökan om extra tillägg görs på blankett (CSN-s hemsida). Kontakta elevassi-

stent eller elevcoach vid frågor.
Resebidrag utgår i de flesta fall som läsårskort (JoJo-kort), som erhålls vid terminens början efter
ansökan på din hemkommuns hemsida. Där finns även blankett för inackorderingstillägg. Kontakta ansvarig i din hemkommun vid eventuella oklarheter.

FRÅNVAROANMÄLAN
Skolan är en arbetsplats. Det är viktigt, inte minst för resultatet, att eleverna är i skolan och deltar
i skolarbetet. Om en elev är förhindrad att infinna sig till undervisningen skall frånvaroanmälan
göras varje dag enligt gången nedan:
Elever med fullständigt personnummer:
Vårdnadshavare/Gode man/boende anmäler om elev är under 18 år. Eleven kan anmäla själv om
han/hon är myndig:
010-8887050 eller på V-klass.se. Alternativt via mail eller sms enlig nedan.
Elever som saknar fullständigt personnummer:
Boende, Gode man eller myndig elev skickar sms eller mail till 070 4340512,
sprakintro.yg@ystad.se. Ange fullständigt namn på elev samt vem som anmäler.
Vid upprepad ogiltig frånvaro rapporterar skolan till CSN. Om de bedömer att studierna inte
längre bedrivs på heltid kan studiebidraget dras in.

DATOR UNDER UTBILDNINGSTIDEN
Skolan erbjuder alla elever tillgång till en personlig dator under utbildningstiden. Vårdnadshavare och elev får ett särskilt avtal avseende detta. Om datorn kommer bort och/eller
skadas är eleven/vårdnadshavaren ersättningsskyldig.
ELEVSKÅP
Varje elev får i samband med skolstarten låna ett elevskåp. Det är viktigt att man inte förvarar värdesaker i sitt skåp, eftersom skolan inte har någon möjlighet att ge ersättning om
något blir stulet.
Eleverna ansvarar för lås till skåpen.

SKOLUNGDOMSFÖRSÄKRING
För samtliga elever hos Ystad Gymnasium gäller en tecknad skolungdomsförsäkring med
Protector.
SKOLRESTAURANGEN
Skolmåltider erbjuder laktovegetarisk kost. Vegetariskt alternativ serveras alla dagar. Elever som av något medicinskt/etiskt skäl kräver specialkost skall vid varje läsårsstart anmäla
detta på särskild lista i matsalen. Vid väldigt speciella kostbehov uppmanas elev lämna lista
till matsalen. De som har specialkost måste vid varje tillfälle som eleven är förhindrad att
äta i matsalen anmäla det till
0411 – 57 74 04.
SKOLHÄLSOVÅRDEN
Målet för skolans hälsoarbete är att varje elev ska inse den egna livsstilens betydelse och
göra egna positiva val. Elevhälsovårdsteamet (EHT) arbetar nära övriga pedagoger och
mentorer. Elever har tillgång till specialpedagog, skolkurator, skolsköterska och studieyrkesvägledare. Förutom dessa finns rektor och samordnare närvarande vid samtliga EHTmöten. Skolkurator: Samtalspartner för elever, möjlig kanal vidare till Första Linjen och
BUP. Skolsköterska: Grundläggande hälsoundersökningar och remisser till olika vårdinstanser. Specialpedagog: Pedagogiskt stöd vid behov, utredningar. Studie-yrkesvägledare:
akademisk/yrkesvägledning, inskrivning och länk vid flytt till annat undervisningsprogram.
Samordnare: Övergripande verksamhetsutveckling. Rektor: Verksamhetsansvarig.

