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1.  Välkommen till Fryshuset Gymnasium!

Fryshuset Gymnasium är en idéburen friskola som funnits sedan år 2000. Skolan har ca. 950 elever
och 120 anställda. Huvudman är Stiftelsen Fryshuset.

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 50-tal
olika verksamheter inom områdena; Ungdomskultur, Föredöme och framtidstro, Skolor samt
Arbete och entreprenörskap.

Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Vi tror att alla
kan lyckas och är värda en chans till.

Fryshuset finns idag med egna verksamheter i Stockholm, Skärholmen, Husby, Göteborg, Malmö,
Kalmar och Danmark och är representerade över hela Sverige via Fryshusandan, vårt riksnätverk av
ungdomsorganisationer. Våra verksamheter sträcker sig idag från skola till kultur och nöjen vidare till
projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala utmaningar. Genom att möta och satsa på unga
vill vi bidra till ett kreativt samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras i dag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng, och
försäljning av tjänster. Vi får även kommunala bidrag från flera av de städer vi verkar i samt ekonomiskt
stöd från generösa företag och engagerade privatpersoner.

Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende organisation.

Fryshusets uppdrag är att:

● Lyssna och bygga relationer med unga. Vi utgår ifrån deras passioner och skapar
gemenskaper där unga hörs, räknas och utvecklas. Det stärker deras självkänsla.

● Arbeta för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar.
● Arbeta med alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i eller riskerar att hamna i

utanförskap. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till.
● Ge unga verktyg att själva ta makten över sin framtid genom att ta tillvara på sin inre kraft

och motivation.
● Lyssna in vad som händer och är snabba på att agera. Vi ser möjligheter där andra ser

problem.
● Vara tillräckligt modiga för att våga skapa förändringar, om och om igen…
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2.  Kontaktuppgifter

Hemsida: http://gymnasiet.fryshuset.se/
Facebook: https://www.facebook.com/fryshusets.gymnasium/

Besöksadress: Mårtensdalsgatan 2-8, Postadress: Box 92022, 120 06 Stockholm
Reception: 076-126 95 39  Växel: 08-691 76 00

Rektor Gunnar Holm – gunnar.holm@fryshuset.se 08-691 74 32

Programrektor Per Nyström – per.nystrom@fryshuset.se 076-0010622

Ekonomiprogrammet (EK)

Handels- och administrationsprogrammet (HA, HAB)

Programrektor Mathias Blomberg - mathias.blomberg@fryshuset.se 076-0010623

Samhällsvetenskapliga programmet (SA)

Naturvetenskapliga programmet (NA)

Programrektor Anna Maria Thunman anna-maria.thunman@fryshuset.se 076-001 07 92

Programrektor Magnus Jarnlo magnus.jarnlo@fryshuset.se 076-001 07 91

Estetiska programmet (ESAST, IMVEST)

Estetiska verksamheter (EV - Gymnasiesärskola)

Programrektor Kajsa Sponton – kajsa.sponton@fryshuset.se 073-950 23 86

Introduktionsprogrammen (IMA, IMA-MU, IMA-BL, IMA-MAT, IMS, IMYRK)
Specialpedagogisk profil AST Speldesign (ES-SPEAST, IMA-AST, NA-SPEAST)

2.1. Hitta till Fryshuset Gymnasium

Tunnelbanans gröna linje eller lokalbuss nr 4 till Gullmarsplan, därefter ca. 5 minuters promenad i
riktning mot Södra Hammarbyhamnen.

Tvärbanans hållplats Mårtensdal ligger också på bekvämt promenadavstånd från Fryshuset.

Ett tredje alternativ är lokalbuss nr 74 som trafikerar mellan Mariatorget (åker förbi Södra station) och
Sickla köpcentrum. Du går av vid hållplatsen Mårtensdal.
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3.  Hitta rätt på Fryshuset

Tegelhuset Plan 1 Reception, Skolexpedition, Elevfiket Planet One, Trygghetsvärdar,
Musik, Teater

Plan 2 NA, SA, Rektor, Programrektor NASA, Programrektor IM-AST

Plan 3 HA, HAB, Specialpedagogisk profil AST(ES-SPEAST, IM-AST, NASPEAST)

Plan 4 EK, ESA, ESC, Programrektor ESEV, Programrektor HAEK

Plan 5 ESB, ESD, EV (gymnasiesärskolan), ES-AST

Plan 6 Skriv-linjen

D-huset Plan 1 Danssalar

Plan 2 Skolmatsalen

Plan 3 Fryshusets reception, Arenorna

Plan 4 Bibliotek, SYV, specialpedagog, kurator, skolsköterska, IT-support &
mediepedagog

A-huset Plan 2 Musik

Plan 4 Bild och form, Språkintro (IMS), IMA, IMA-MU, IMA-BL, IMA-MAT, IMYRK

4.  Läsårstider  och andra viktiga datum
Höstterminen    25/8 -  22/12 Föräldramöte åk 1            8/9   kl 18:00-19:30

Vårterminen      12/1 - 16/6 Friluftsdag på Kärsön      22/9

Höstlov              1/11 - 5/11 Julcup/Julavslutning         22/12

Sportlov            28/2 - 4/3 Utspring-studenten           10/6

Påsklov             11/4 -15/4 Avslutning åk 1-2              15/6

5.  Elevhälsan
På Fryshuset Gymnasium har du tillgång till specialpedagogiska resurser, studie- och yrkesvägledare,
skolsköterska och kurator.

Elevhälsan arbetar främst förebyggande i samarbete med arbetslagens lärare för att skapa en mer
tillgänglig undervisning för alla elever.

Du kan vid behov titta in för att boka tid hos elevhälsan (personalen har sina rum i biblioteket). Du kan
även nå dem per mail, telefon och i vissa fall även på sms. Se kontaktuppgifter på nästa sida.
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5.1 Skolsköterska
Alla elever erbjuds under sin gymnasietid att genomgå en hälsoundersökning med syfte att skapa en
hälsoprofil. Via skolsköterskan kan du också få kontakt med skolläkaren.

● Helena Holm Eriksson är skolsköterska för elever som går  NA, SA, ES, EV, ESAST
helena.holm-eriksson@fryshuset.se 073-9502249

● Anna Ottenvang är skolsköterska för elever som går IMVHA, EK, NASPEAST, ESSPEAST,
IM, IMAST, IMYRK, IMSPR
anna.ottenvang@fryshuset.se 073-9502354

5.2  Skolkurator
Till kurator kan du komma om du har större eller mindre bekymmer och behöver en samtalspartner.
Det kan handla om relationer, konflikter, identitetsfrågor, nedstämdhet, stresshantering,
självförtroende, ensamhet/utanförskap, skoltrötthet, studiesvårigheter, studieekonomi eller
motiverande samtal. Du kan själv titta in hos kurator, skicka ett sms eller ta hjälp av din mentor för att
boka ett möte med kurator.

● Johanna Jantunen jobbar med elever som går på IMA, IMYRK, IMAAST, IMS, IMA-MU,
IM-SPEAST, ES-SPEAST, NA-SPEAST
johanna.jantunen@fryshuset.se 073-950 24 31

● Olle Hård jobbar med elever som går på programmen ES, ESE, ES-AST, ESEV
olle.hard@fryshuset.se 073-950 24 37

● Susanne Berglund jobbar med elever som går på programmen NA, SA, HA, HAB, EK
susanne.berglund@fryshuset.se 076-001 09 87

5.3  Studie- och yrkesvägledare  SYV
Hos studie- och yrkesvägledaren kan du få personlig vägledning om din nuvarande
studiesituation men också vägledning om kommande studier eller yrkesval.

● Kallie Ismail ansvarar för elever som går ES-SPEAST, NA-SPEAST, IM-AST, IMS, IMYRK,
ESEV (GYSÄR)
kallie.ismail@fryshuset.se 076-001 07 61

● Katarina Karlquist ansvarar för elever som går HA, HAB, EK, NA, SA, ES, ESE
katarina.karlquist@fryshuset.se 073-950 24 10

5.4  Specialpedagog
Skolan har tre specialpedagoger som jobbar tillsammans med arbetslagen:

● Loredana Remmer - ansvarig för ES, EV, ESAST, ES
loredana.remmer@fryshuset.se 076-001 09 91

● Magdalena Gidlund - ansvarig för HA, HAB, EK, NA, SA
magdalena.gidlund@fryshuset.se 073- 950 24 06

● Mikaela Glavinic Deresjö - ansvarig för ES-SPEAST, NA-SPEAST,
IM-AST, IMS, IMYRK
mikaela.glavinicderesjo@fryshuset.se 073-950 22 85

5

mailto:susanne.berglund@fryshuset.se
mailto:loredana.remmer@fryshuset.se
mailto:magdalena.gidlund@fryshuset.se
mailto:mikaela.glavinicderesjo@fryshuset.se


6. Elevdemokrati/elevinflytande
Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Skolan uppmuntrar elever att vara
med i olika former av beslutsfattande och känna ansvar för sin skolmiljö. Elever medverkar därför
aktivt i Skolstyrelsen (elevrepresentanter & skolledning), Skolkonferensen (elevrepresentanter &
skolpersonal), klassråd och andra olika råd som t.ex. skyddskommittén.

6.1 Elevkåren
Vill du vara med och påverka din skolgång på riktigt? Gå med i Frysens elevkår! Vi är en organisation
fristående från skolans ledning, skapad av elever, för elever. Man ska inte överleva sin skoltid, man
ska leva den! Det kostar inget att gå med i elevkåren! För varje medlem får elevkåren en liten summa
pengar att göra elevaktiviteter för. Ju fler medlemmar desto mer pengar. Kontakta Sveriges Elevkår
för att få hjälp med att bygga upp elevkåren på Fryshuset Gymnasium, via www.sverigeselevkarer.se

7. Verksamheter på Fryshuset
Fryshuset har en hel del verksamheter som riktar sig mot och några av de kan vara bra att känna till
som elev på Fryshuset Gymnasium.

Fryschillet: en mötesplats för ungdomar som går på högstadiet och gymnasiet. Här kan du spela
PS4, airhockey, kolla på film, pyssla, spela foosball eller bara chilla. Vi erbjuder läxhjälp varje torsdag
mellan klockan 17-19. På Fryschillet krävs ingen föranmälan, det är bara att komma.

Lovely Days: för dig som är ung och vill umgås med andra, ha kul och prova på roliga och kreativa
aktiviteter gratis under alla lov.

Gymmet: vi erbjuder ett fullt utrustat gym och en träningsstudio för dig som vill träna i en prestigelös
miljö för både nybörjare och erfarna. Vår personal finns tillgänglig för att hjälpa dig till en sund livsstil.

Frysbox: är du mellan 13-19 år? Vill du träna kampsport och hänga med vänner? Då är vår
verksamhet för thaiboxning, Frysbox, något för dig. Hos oss får du träna med världsmästare i
thaiboxning. Efter varje träningstillfälle håller vi samtal med mellanmål.

Passus: avhopparverksamhet som hjälper personer som vill lämna ett kriminellt gäng och/eller en
kriminell livsstil. Vi hjälper människor att bygga ett nytt socialt liv och att bli delaktiga i samhället. Vi
ger även stöd till anhöriga.

EXIT: finns till för dig som är aktiv i nationella rörelser och vill få hjälp med att lämna dessa. Vi ger
även stöd till anhöriga.

Backa Systerskapet: ett systerskap som på olika sätt stärker och lyfter ungas röster, kraft,
kunskap och förmågor. Vi utbildar i normkritik, civilkurage, konflikthantering och retorik för att stärka
självkänsla och identitet – hos dig själv och andra. Vi genomför projekt och event och bryter ny mark
inom näringslivet.

Elektra: arbetar för ett samhälle fritt från förtryck, våld och andra kränkningar. Vi stöttar dig som
lever i en hederskontext och arbetar förebyggande för att påverka attityder genom att utbilda och
sprida kunskap. Du som vill engagera dig i dessa frågor men inte själv lever inom hederskultur, är
också välkommen.
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United Sisters: en plats för att hitta vänner, gemenskap och ha jämnåriga och vuxna
medmänniskor omkring som kan lyssna, förstå och vara ett stöd för dig som ung att vara den du är
och vill vara.

FAFE & Safe Space: för dig som är ensamkommande och/eller asylsökande, som vill träffa andra i
samma situation där vi kan dela erfarenheter, umgås och ha kul tillsammans.

We_change: för dig som är intresserad av klimat- och hållbarhetsfrågor. Vi jobbar med att öka
ungas engagemang och möjlighet att påverka världen och sitt närsamhälle i en hållbar riktning.  Vi vill
skapa förutsättningar för unga, företag, organisationer, skola och myndigheter att tillsammans
förändra världen till det bättre. Vi tror att ett hållbart samhälle byggs tillsammans. Därför är We
Change uppbyggt som en mötesplats där unga tillsammans med aktörer från näringsliv, forskningen,
myndigheter och civilsamhället möts och diskuterar vår gemensamma framtid.

8. Närvaro
På Fryshusets gymnasium är all undervisning obligatorisk och dina vårdnadshavare har via
Schoolsoft möjlighet att få information om din frånvaro. Om du skulle komma för sent till en lektion, för
läraren in detta i skolans frånvarosystem på Schoolsoft. Den undervisning du missar är du själv
ansvarig att ta reda på och arbeta ikapp.

9. Sjukanmälan
Om du blir sjuk måste du alltid anmäla dig samma dag. Anmälan sker i första hand via Schoolsoft.
Du har möjlighet att sjukanmäla dig fram till klockan 8:30 varje dag. Om sjukanmälan inte rapporteras
före angiven tid kommer frånvaron att räknas som ogiltig. Du måste sjukanmäla dig varje sjukdag.
Vid systematisk frånvaro, inklusive giltig sjukfrånvaro, som överstiger 8 % ska du lämna in
läkarintyg till din mentor.

Om du saknar inloggningsuppgifter till Schoolsoft kan du skicka din sjukanmälan till din mentor per
e-post: förnamn.efternamn@fryshuset.se

10.  Studiehjälp och studiemedel - CSN
Studerar du på gymnasiet kan du få studiehjälp. Studiehjälp består av olika bidrag, exempelvis
studiebidrag och extra tillägg. Extra tillägg är ett bidrag som den studerande kan få om familjen har
inkomster under en viss gräns. Studiehjälp handläggs av Centrala Studiemedelsnämnden (CSN).

Studiebidraget är för närvarande 1250 kr/månad. Du behöver inte ansöka om studiebidraget. Det
utbetalas automatiskt från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år. Studiebidraget betalas ut tio
månader per år. För ett normalt läsår beviljas studiebidrag och extra tillägg för fyra månader på
höstterminen och sex månader på vårterminen. Detsamma gäller för inackorderingstillägg om du är
inackorderad hela läsåret. Om du är myndig betalas studiebidraget ut i ditt namn. Om du inte är
myndig betalas det ut till vårdnadshavaren.

OBS! Kom ihåg att det räcker med några timmars skolk i månaden för att bli av med ditt CSN-bidrag.
Om din familj får bidrag från Försäkringskassan, kan din skolk påverka rätten till dessa bidrag.
Om du undrar över något angående CSN kan du fråga din mentor eller skolexpeditionen.
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10.1  Extra tillägg
Detta är ett bidrag som prövas med hänsyn till dina och dina föräldrars ekonomiska förhållanden.
Prövningen görs mot ett ekonomiskt underlag som består av familjens totala beräknade inkomster.
Ansökningshandlingar och övriga upplysningar finns hos kurator och på www.csn.se

10.2 Studiemedel
Från och med hösten det år du fyller 20 upphör studiebidraget och du får ansöka om studiemedel.

10.3  Avstå från CSN-bidrag
Om du har inkomst från arbete eller av någon annan anledning inte vill få CSN-bidrag, ska du
kontakta din programrektor för att avskriva det.

10.4  Indraget CSN
Studiestöd betalas ut till den som bedriver studier på heltid.
Vi hög frånvaro dras studiestödet in och kopplas på när närvaron förbättrats.

Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Du kan då bli av med
studiebidraget. Som giltig anledning räknas exempelvis att du beviljats ledighet eller att du är sjuk.
Det är viktigt att du och din målsman är medvetna om att du ska sjukanmälas varje dag som du är
hemma från skolan, och att det görs via Schoolsoft. Kommer ni inte in på Schoolsoft av någon
anledning ska ni maila din mentor.

Om skolan bedömer att du skolkar, meddelas det till CSN som stoppar kommande utbetalningar och
fattar ett tillfälligt beslut om indragning. Syftet är förhindra att du får felaktiga utbetalningar som du
sedan måste betala tillbaka. Du får också möjlighet att lämna synpunkter om du anser att beslutet är
felaktigt. När du börjat komma till skolan igen (slutat skolka), har du rätt till studiebidraget igen.

Fortsätter du att skolka och därför inte får fler utbetalningar, skickar CSN ett återkrav till dig eller dina
föräldrar. Ett återkrav innebär att du får ett inbetalningskort med en summa som du måste betala
tillbaka.

Här ser du vad som händer om du skolkar:
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11. SL-kort

Under vissa förhållanden är elever berättigade till kostnadsfria SL-kort. Det är din kommun som
betalar ditt SL kort. Fryshuset Gymnasium administrerar utdelning av SL-kort till de som ska få dem.
(t.ex. Stockholms kommun betalar kortet till dem som bor mer än 6 km från skolan) SL-kort
administreras och delas ut av personalen på skolexpeditionen i Tegelhuset, plan 1. För att få
SL-kortet måste du lämna in den ifyllda och undertecknade anhörigblanketten.

12.  Försäkring
Alla elever är försäkrade dygnet runt hos AIG via Stockholms stad, www.sterikforsakring.stockholm.se
Tel 08/ 506 920 00 (AIG), 08/ 508 29000 (St Eriks försäkringar)

Vid skada/olycksfall skall närvarande skolpersonal eller målsman informera om det inträffade.
Skolpersonal ansvarar ej för att följa med elev till vårdcentral, sjukhus eller tandläkare.
Åtgärder vid skada: Sök läkare/tandläkare. Utgifter för t ex resor i samband med läkarbesök ersätts
inte av skolan. Tänk på att alla taxiresor till och från skolan alltid måste vara föreskrivna av läkare.
Skolan lägger inte ut pengar för taxiresor.

13.  Mentor
Din mentor hjälper dig att hitta strategier för en lyckad skolgång och tydliggöra undervisningen och
lärandet genom att:

- i samarbete med dig sätta och följa upp mål för dina studier
- ansvara för att du får en individuell studieplan
- vara kontaktansvarig mellan hem och skola och föra utvecklingssamtal med elev och

vårdnadshavare
- om du har eventuella svårigheter/diagnoser/ funktionsnedsättningar informerar mentor övriga

lärare i arbetslaget och övriga undervisande lärare om dessa och vilka eventuella extra
anpassningar som rekommenderas

- föra regelbundna mentorssamtal individuellt och i grupp
- följa upp närvaro/frånvaro
- handleda dig i hur du använder olika digitala verktyg och lärplattformar (ex Schoolsoft,

Classroom)
- ansvara för CSN-rutiner
- med dig och övriga elever gå igenom ordningsregler, handlingsplaner, likabehandlingsplan

osv.

14. Digitala verktyg och lärplattformar
I Fryshusets skolor använder elever, lärare och administrativ personal flera olika digitala verktyg och
pedagogiska plattformar, t ex Schoolsoft, DigiLär, På Riktigt, NE, MTM, Google Classroom,
Webbstjärnan, DigiExam.

På Schoolsoft finns information såsom ditt eget och dina lärares schema, lektionsplaneringar och
tider för prov och andra examinationer. Här hittar du också dina resultat och din individuella
studieplan. Du förväntas logga in där dagligen och det gör du enklast om du laddar ner
Schoolsoft-appen på din telefon. Din vårdnadshavare kommer också att få tillgång till Schoolsoft.

14.1 Schoolsoft
Du hittar SchoolSoft på denna adress: https://sms12.schoolsoft.se/fryshuset/
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Det är även viktigt att du kollar anslagstavlorna i skolan samt TV-skärmen i receptionen för att få
aktuell information som rör dina studier och övrigt som händer på skolan.

15. IT och datorer
Vid skolstarten får du låna en enhet - antingen läsplatta eller dator - vad du får beror på vilket
program/passion du valt. För att kunna låna en enhet skall du vara inskriven i Schoolsoft och ha
ett påskrivet IT-avtal när du kommer till IT-ansvarig för att hämta din dator.

IT-supporten hjälper dig också i följande situationer:
- Tekniska problem
- Skada --> gå till IT-supporten för att lämna en skadebeskrivning. Problemet kan kanske

lösas genast på plats eller så behöver enheten skickas iväg på reparation, det bedöms
av IT.

- Stöld --> om din enhet har blivit stulen behöver du polisanmäla stölden med enhetens
serienummer (som du får från IT-supporten). Efter att polisärendet kommit till skolan
skickas det från skolan till försäkringsbolaget.

Andy är IT-ansvarig på Fryshusets gymnasium och håller till i biblioteket i D-huset.
IT-supportens öppettider är varje dag mellan klockan 9.00 - 15.00.

16. Skolrestaurangen
Skollunchen serveras i skolrestaurangen som finns D-huset, på plan 2 (en trappa ner).
Varje dag finns det olika lunchalternativ att välja emellan. Har du behov av specialkost måste du
kontakta skolsköterskan. Skollunch serveras varje skoldag mellan klockan 11.00 - 13.00.

17. Elevfiket Planet One
Varje dag mellan klockan 11-13 kan du handla kaffe, te, varm choklad, godis, läsk samt
lunchalternativ. Du som elev är välkommen att hjälpa till som personal i fiket. Kontakta din mentor och
rektor Gunnar för mer information.

18. Skolexpeditionen och receptionen
På skolexpeditionen jobbar skoladministratörerna med administrativa ärenden såsom betyg, intyg,
CSN-rapportering, SL-kort, osv. De ansvarar även för receptionen där du kan få hjälp med att hitta
rätt i tegelhuset, ta del av viktig information via TV-skärmen samt på anslagstavlorna.

19. Biblioteket
Skolbiblioteket som ligger centralt i Fryshuset har ett stort utbud av böcker som matchar alla våra
passioner och skolämnen. Behöver du tillgång till speciella program för att lyckas i ditt skolarbete så
hjälper de dig. Du har också tillgång till de flesta läromedel i biblioteket och du kan kostnadsfritt
kopiera några sidor om du behöver det. Vi visar dig hur du använder alla våra databaser i skolarbetet
och du får hjälp med att skapa presentationer med olika program i din dator.

19.1 Lån och lånekort
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I och med att du är inskriven som elev på Fryshuset gymnasium är du berättigad till ett lånekort och
därmed alla tjänster som skolbiblioteket erbjuder.

Du ansvarar för allt som lånas på ditt kort tills det är avregistrerat. Lånetiden för de flesta böcker är 3
veckor, men behöver du längre tid säger du till om detta när du lånar. Material som inte återlämnas i
tid krävs in av biblioteket och avgiften för en förkommen bok är 200 kr.

biblioteket@fryshuset.se 08 – 691 76 51

20. Hissnyckel
Om du av medicinska skäl inte kan gå i trappor kan du få tillgång till en blipp-nyckel till hissen i
Tegelhuset (läkarintyg krävs). Nyckeln erhålles av skolsköterskan, efter att elev undertecknat ett avtal.
Enligt avtalet förbinder du dig att returnera blippern efter avtalad tid.

21. Elevskåp
I början av läsåret tilldelas du ett elevskåp på din hemvist. Skåpen ska hållas låsta med hänglås som
du själv ansvarar för att införskaffa. Du förlorar din rätt till elevskåp om du missköter skåpet.

22. Ledighet
För att vara ledig från undervisningen behöver du söka ledigt. Blankett för ledighetsansökan kan du
hämta hos mentor. Denna ska skrivas under av vårdnadshavare och sedan lämnas in till din mentor.
Vad gäller ledighet utom loven är vi restriktiva. För att få ledigt måste du ha skött din närvaro och ha
en plan för hur du tänker ta igen det du går miste om under din frånvaro. Ledighet som beviljas är för
särskilda omständigheter som t.ex. begravning. Prövning av ledighetsansökan sker i varje enskilt fall.
Godkännande av ledighetsansökan görs av respektive programrektor.

23. Lovskola
Lovskolan är till för dig som har betyget F eller riskerar att få F i någon kurs inom matematik,
engelska, svenska, historia eller samhällskunskap. Lovskola arrangeras under höst-, sport-
och påsklov. Obs! Ingen lovskola under sommaren! Specialpedagogerna koordinerar lovskolan.

24.  Vårt mål
Vårt mål är att du under dina år på Fryshuset Gymnasium ska växa och utvecklas till en självständig
individ som är nyfiken, aktiv och tar ansvar i samhället. Fryshuset har en värdegrund som all vår
verksamhet vilar på. I grunden står den för att alla är lika värda och ska behandlas med respekt
och värme. Här kan du vara dig själv och växa som individ utifrån dina behov. Vi tror på respektfulla
möten människor emellan där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla
motsättningar, minskar olikheter och ökar förståelse.

Vi vill erbjuda dig en mångsidig utbildning genom undervisning som uppmuntrar dig att att arbeta
målmedvetet, självständigt och kreativt.
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25.  Våra förväntningar på dig

Under dina år på Fryshuset kommer värdegrunden alltid vara aktuell och vi förväntar oss att du
agerar på ett sätt som överensstämmer med den:

● Har en positiv inställning till dina studier
● Gör ditt bästa i skolarbetet
● Respekterar och lyssnar på såväl personal som andra elever
● Tar ansvar för gruppens arbete
● Värnar om skolans lokaler och utrustning
● Kommer i tid och har med dig det material du kommer att behöva under lektionen
● Använder mobil och dator med respekt och enligt gemensamt överenskomna regler
● Tar initiativ och engagerar dig i skolans gemensamma sammanhang

26. Handlingsplaner

26.1.  Handlingsplan för likabehandling
Skolans vision är att ingen diskriminering eller kränkning ska förekomma vid Fryshuset Gymnasium.
Alla i skolans verksamhet ska behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller ålder. Alla
ska få vara sig själva så länge man inte brister i respekten för andra människor. Alla ska ha ett
gemensamt ansvar att se till att ingen hamnar utanför gruppen och att alla känner sig trygga.
Ansvariga för att ta fram denna likabehandlingsplan ska vara en grupp bestående av medlemmar ur
elevhälsoteamet, skolledningen samt personal och elevrepresentant ur varje enhet.

26.2.  Handlingsplan vid droghantering och droganvändning
Fryshuset gymnasium ska vara en drogfri skola. Med droger avser vi alkohol, narkotika samt anabola
steroider. Ingen hantering eller användning av droger ska förekomma på skolan. För att skapa en
trygg och god arbetsmiljö krävs ett gemensamt förhållningssätt och samarbete mellan elever,
föräldrar, skolpersonal och andra instanser i samhället.

Vårt mål är att vara en hälsosam och trygg arbetsmiljö, förhindra spridning av droger på skolan,
förhindra missbruk av alkohol och narkotika samt narkotikaklassade läkemedel samt motverka
utslagning på grund av drogmissbruk. All skolpersonal samarbetar med elevens vårdnadshavare,
Maria ungdom (eller annan lokal missbruksenhet), socialtjänst och polis.

Har du frågor eller vill ha hjälp för egen del - eller har du en kompis du är orolig för? Ta kontakt med
din skolsköterska, kurator, mentor eller annan skolpersonal.

26.3.  Handlingsplan vid våld och hot

En situation som innebär våld och hot kan se olika ut:

Akut våld och hot
– våld och hot sker och upptäcks på skolan.

Senare rapporterat våld och hot
– våld och hot har utövats utanför skolans lokaler och som först i efterhand kommer till skolans

kännedom.

Yttre våld och hot
– våld och hot riktas av utomstående mot någon eller några personer på skolan.
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Vårt mål är att alla elever och all personal skall känna sig trygga på Fryshuset gymnasium. Detta
upprätthåller vi genom vår Likabehandlingsplan som uppdateras årligen. Vill du läsa
Likabehandlingsplanen och allt den innehåller kan du kontakta din mentor.

26.4. Tobakspolicy
Fryshuset är en tobaksfri plats. Elever vid Fryshuset Gymnasium får inte bruka tobak på skolans
område.

26.5.  Ordningsregler
Skolans ordningsreglerna ses årligen över och fastställs vid skolkonferensen av elev- och
personalrepresentanter.  Varje arbetslag ansvarar för att skolans ordningsregler är väl kända av både
elever och personal. Förutom dessa gemensamma ordningsregler brukar de olika programmen ha
sina egna, mera detaljerade ordningsregler som gäller lokalt.

Fryshuset Gymnasiums ordningsregler:

1. Uppträd i skolan på ett sätt som möjliggör undervisning, lärande, studiero, trygghet och trivsel
för alla. Behandla varandra med respekt och i enlighet med de mänskliga rättigheterna.

Om elev uppträder eller/och använder föremål på ett sätt som inte möjliggör ovan nämnda har
läraren enligt Skollagen 5 kap. både rätt att omhänderta elevs föremål (22§) och visa ut
eleven ur undervisningslokalen (7§). Skolan har även rätt att efter varning stänga av eleven i
enlighet med Skollagen 5 kap. 17§ om ovan nämnda uppträdande ej efterföljs.

2. All undervisning är obligatorisk och kräver deltagande (Skollagen 15 kap, 16§). Ogiltig
frånvaro och icke deltagande i undervisningen leder till samtal med eleven och
vårdnadshavare för att vidare utreda orsakerna till frånvaron och/eller icke deltagandet.

3. Användandet av tobaksprodukter är förbjudet i Fryshusets lokaler och på skolans område i
enlighet med Tobakslagen 2§. Enligt skolans tobakspolicy kontaktas vårdnadshavare om elev
vid upprepade tillfällen ej hörsammar tobaksförbudet.

4. Det råder nolltolerans mot alkohol eller andra droger på skolan. Alkohol eller andra
droger får inte brukas eller införas på skolans område. En elev får ej heller vara påverkad av
dessa på skolans område. Vid misstanke om att ovan nämnda inte efterföljs kopplas
omedelbart elevhälsa samt programrektor in, utifrån dessa samtal beslutas om eventuella
åtgärder i enlighet med skolans handlingsplan vid droghantering och droganvändning.

Ordningsreglerna har reviderats och fastställts vid Skolkonferensen 2019-03-27 av elev- och
personalrepresentanter.

Reglerna gäller från vårterminen 2019 och framåt. Varje arbetslag ansvarar för att skolans
ordningsregler är väl kända av både elever och personal.

Välkommen till Fryshuset Gymnasium
- Vi hoppas att du ska trivas hos oss!
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