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Välkommen till Aranäsgymnasiet 
Vi är glada över att din ungdom har valt att gå på Aranäsgymnasiet och vi vill hälsa 
er välkomna till vår skola. 

Vi vill i detta brev lämna en del information om vår skola och det som händer under 
de första veckorna. Vi har ställt brevet till dig som vårdnadshavare eftersom det in-
nehåller en del viktig information som du/ni behöver ta del av. Vi önskar att du läm-
nar brevet till din ungdom som också behöver läsa det. 

 

Skolledning 
Våra skolenheter består av 
 

 Vård och Omsorgsprogrammet samt Särskolans Individuella program Rektor Dan 

Sade 

 Naturvetenskapsprogrammet Rektor Anna Wallergård 

 Teknikprogrammet Rektor Sofia Rådström 

 Introduktionsprogrammen Rektor Per Lindberg 

 Samhällsprogrammet Rektor Katinka Wertsén 

 Bygg och Anläggningsprogrammet Rektor Lisa Jönsson 

 Estetiska programmet, Barn-och fritidsprogrammet, International Baccalaureate 
Rektor Azade Hatami 

 

Kontaktuppgifter till skolan finns på skolans hemsida. 
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Skolstarten 
Klasslistor kommer att finnas uppsatta på fönstren vid matsalen så att man kan se 
dem utifrån. Dessa sätts upp fredagen den 12/8 kl. 16.00. 
 
Läsåret 2022/2023 startar onsdagen 2022-08-17. Vi inleder dagen i Teatern och se-
dan vidare in i klassrum där du får träffa dina klasskamrater och mentorer.  
 
Upprop Teatern Aranäsgymnasiet 
 
Kl 09:00 
Byggprogrammet 
Vård- och omsorgsprogrammet  
Teknikprogrammet  
Naturvetenskapsprogrammet  
 
Kl 10:00 
Samhällsprogrammet  
Barn- och Fritidsprogrammet  
Estetprogrammet  
International Baccalaureate 
 
 
Vi vill trycka på att vi inte har möjlighet att svara på telefonförfrågningar om klass-
tillhörighet eller ta emot önskemål om klassplaceringar. Vi kommer inte heller att 
genomföra några klassbyten, annat än vid byte av program/inriktning, under de första 
veckorna. 
    
Om det är någon som inte önskar nyttja den plats som erbjudits, är vi tacksamma om 
ni snarast meddelar gymnasieantagningen, så att någon annan kan erbjudas platsen.  
 
Räkna med att den första skoldagen är en hel skoldag med lunch, där ni elever får 
bekanta er med skolan, era klasskamrater, era mentorer och andra lärare. Upplägget 
av första veckan kan skilja sig något mellan de olika programmen.  
 
Försäkring 
Som elev är du försäkrad genom kommunens olycksfallsförsäkring. Förytterligare 
information se http://www.kungsbacka.se/Utbildning-och-barnomsorg/Forsakring/ 
 
Lånekort  
Läromedel lånas med lånekort i skolbiblioteket. Skolbiblioteket har samma utlå-
nings- och katalogsystem som kommunbiblioteket i Kungsbacka. Det innebär att du 
använder samma lånekort på kommunens samtliga bibliotek. När höstterminen börjar 
så kommer du och din klass inom de närmaste dagarna besöka biblioteket på din 
skola. Då kontrollerar vi dina uppgifter och du som inte redan har ett lånekort får 
hjälp med att skaffa ett. Läs mer om biblioteket i vårt välkomstbrev. 
 
 
Elevdator 
Alla elever kommer, strax efter skolstarten, att få en bärbar dator till lån under hela 
sin skoltid. Strax före utlämnandet av dessa datorer återkommer vi med information 
om vad som gäller avseende hantering av datorerna, försäkringar mm.  
 

http://www.kungsbacka.se/Utbildning-och-barnomsorg/Forsakring/
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Busskort 
Alla gymnasieelever som är folkbokförda och går på en skola i Kungsbacka kommun 
har rätt till ett skolkort och fritidskort till och med vårterminen det år eleven fyller 20 
år. Skolkortet gäller mellan klockan 04:00-19:00 på vardagar, fritidskortet är giltigt 
mellan klockan 19:00-22:00 på vardagar. Fritidskortet är giltigt på Västtrafiks bussar 
och tåg i hela Västtrafiks område, det vill säga hela Västra Götaland och Kungsbacka 
kommun. Dock inte på Öresundståget. 

Ansök om busskort i Kungsbacka kommuns E-tjänst: 
https://www.kungsbacka.se/Utbildning-och-barnomsorg/Gymnasieskolor/busskort-/ 

Elevskåp 
När du börjar gymnasiet får du ett eget elevskåp med särskilt nummer. Skåpet är ditt 
hela läsåret. Du måste själv köpa lås till skåpet. Byte av skåp mellan elever är inte 
tillåtet. 

Skåpen är skolans egendom och utlånas till eleven för förvaring av läromedel och 
annat skolrelaterat material såsom väska och ytterkläder. Värdesaker bör ej förvaras i 
skåpen. Eventuell förvaring av värdesaker sker på egen risk. 

Föremål förbjudna enligt lag eller av ordningsskäl otillåtna föremål får inte förvaras i 
skåpet. Det gäller vapen, knivar, droger eller kränkande material mot någon av dis-
krimineringsgrunderna. Gymnasieskolorna i Kungsbacka har också samarbete med 
polisen och några gånger per år genomsöks skolan av polis med narkotikahundar. 

Skolan har rätt att öppna skåpet vid misstanke om att något otillåtet förvaras där. 
Vårdnadshavaren kommer då att informeras om åtgärden. 

Specialkost 
Önskar Ni specialkost till ert barn så ansöker man via Kungsbacka kommuns hem-
sida, se nedanstående länk: https://www.kungsbacka.se/Utbildning-och-
barnomsorg/Gymnasieskolor/Mat-lunch/Specialkost/ 

Särskild elevinformation 
I detta brev bifogar vi en blankett för särskild elevinformation. Formuläret innehåller 
uppgifter som är till hjälp för oss om vi snabbt behöver nå er, samt upplysningar som 
ska ge skolsköterska, skolkurator, lärare och annan personal särskild information 
som kan vara till hjälp för eleven.  
 
Vi bifogar också en rekvisition av skolhälsojournal vilken endast gäller de elever 
som har gått i friskola eller haft sin skolgång i annan kommun än Kungsbacka. Detta 
är viktigt då skolhälsovården har ett uppföljningsansvar bl. a gällande 
vaccinationer. 
 
Vi är därför tacksamma om ni fyller i samtliga uppgifter, undertecknar och återsän-
der dessa formulär till oss omgående i bifogat svarskuvert.  
 
Vklass 
Vi använda det pedagogiska IT-stödet Vklass. Här kan du bland annat sköta sjukan-
mälan, söka ledighet och ta del av information. Sjukanmälan sker i Vklass app eller 
på Vklass.se och måste göras varje dag under sjukfrånvaron. Elever och vårdnadsha-
vare kommer automatiskt att få konton i Vklass.  

https://www.kungsbacka.se/Utbildning-och-barnomsorg/Gymnasieskolor/busskort-/
https://www.kungsbacka.se/Utbildning-och-barnomsorg/Gymnasieskolor/Mat-lunch/Specialkost/
https://www.kungsbacka.se/Utbildning-och-barnomsorg/Gymnasieskolor/Mat-lunch/Specialkost/
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Modersmål annat än svenska 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Undervis-
ningen i ämnet modersmål syftar till att utveckla kunskaper i och om ditt modersmål.  
Du har rätt till undervisning i modersmål när du går i gymnasiet.  
 
Följande gymnasiekurser i finns att välja på: 

1. Modersmål 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller mot-
svarande. 

2. Modersmål 2, 100 poäng, som bygger på kursen modersmål 1. 

3. Modersmål – aktiv tvåspråkighet, 100 poäng, som bygger på kursen moders-
mål 1. 

Mer information om de olika kurserna finns på Skolverket: Ämne - Modersmål 
(Gymnasieskolan) - Skolverket 

För att du ska kunna få modersmålsundervisning krävs det att du har goda kunskaper 
i språket och pratar språket till vardags. Undervisning ges om det finns minst fem 
elever i kommunen som ansökt om undervisning i språket. Mer information om be-
hörighetskrav och ansökan hittar du på: https://kungsbacka.se/utbildning-och-
barnomsorg/modersmal 

 
Övrigt 
Under juli och första halvan av augusti har vi ett begränsat öppethållande på vår ex-
pedition och inom elevhälsan. 
 
Vi vill också passa på att nämna något om kraven på närvaro i undervisningen. 
Gymnasiet är en frivillig skolform men efter att man påbörjat utbildningen är delta-
gandet obligatoriskt.  
 
Slutligen vill vi hälsa er varmt VÄLKOMNA till Aranäsgymnasiet och vi hoppas att 
ni alla ska trivas här med oss. Tills dess önskar vi er en riktigt trevlig sommar. 
 

Med vänlig hälsning 

 

Skolledningen 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.skolverket.se%2Fundervisning%2Fgymnasieskolan%2Flaroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan%2Fgymnasieprogrammen%2Famne%3Furl%3D1530314731%252Fsyllabuscw%252Fjsp%252Fsubject.htm%253FsubjectCode%253DMOE%2526tos%253Dgy%26sv.url%3D12.5dfee44715d35a5cdfa92a3&data=05%7C01%7Ccecilia.fossan%40kungsbacka.se%7C7ba929825d88483691c708da42178cfb%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C637894966154666985%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KQTUCn3bidIiZA68JRXa%2F8o4TdV8RNl5VlzuFGfDoLk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.skolverket.se%2Fundervisning%2Fgymnasieskolan%2Flaroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan%2Fgymnasieprogrammen%2Famne%3Furl%3D1530314731%252Fsyllabuscw%252Fjsp%252Fsubject.htm%253FsubjectCode%253DMOE%2526tos%253Dgy%26sv.url%3D12.5dfee44715d35a5cdfa92a3&data=05%7C01%7Ccecilia.fossan%40kungsbacka.se%7C7ba929825d88483691c708da42178cfb%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C637894966154666985%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KQTUCn3bidIiZA68JRXa%2F8o4TdV8RNl5VlzuFGfDoLk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkungsbacka.se%2Futbildning-och-barnomsorg%2Fmodersmal&data=05%7C01%7Ccecilia.fossan%40kungsbacka.se%7C7ba929825d88483691c708da42178cfb%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C637894966154666985%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6L2u3LJoVn3%2B26ZgH9NfP9rKWmezPhTtgMrjWFfiZKM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkungsbacka.se%2Futbildning-och-barnomsorg%2Fmodersmal&data=05%7C01%7Ccecilia.fossan%40kungsbacka.se%7C7ba929825d88483691c708da42178cfb%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C637894966154666985%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6L2u3LJoVn3%2B26ZgH9NfP9rKWmezPhTtgMrjWFfiZKM%3D&reserved=0
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