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Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid 
att hämta på www.kunskapsforbundet.se. 
 

A 
Adress och telefonnummer till Birger Sjöberggymnasiet 

Besöksadress:   Idrottsgatan 3, Vänersborg 
Postadress: Box 217, 462 23 Vänersborg 
 
Telefon:  0521-72 18 11 
Fax:  0521-155 52 
E-post:  infobsg@kunskapsforbundet.se 
Hemsida:  www.kunskapsforbundet.se  
 

Adressändring  

För att skolan ska kunna ha ett korrekt register för kommunikation med dig och kunna ge en god service 
ska du snarast anmäla ändringar till expeditionen. 
 

B 
Betyg 

Sätts på varje avslutad kurs.  
 

Bibliotek 

Skolans bibliotek finns på Idrottsgatan 3  telefon: 0521-72 18 39      
Bibliotekarier:       
Lisa Johannesson 
Helena Qvist  
             

Borttappade saker 

Du kan vända dig till Café Karamell, vaktmästarna eller receptionen,  
 

Brand/Larm 

Din mentor kommer att ha genomgång med dig om de rutiner som gäller vid brandlarm. Hiss får inte 
användas.  Alla som vistas i byggnaden när brandlarmet går ska genast gå ut ur skolhuset. 
 

Busskort 

Ges till elever till och med vårterminen de fyller 20 år och avståndet ska vara mer än 6 km från bostaden 
(folkbokföringsadress) till skolan. Har du frågor rörande busskort är du välkommen att vända dig till  
Receptionen på Idrottsgatan 3, telefon 0521-72 18 11, mail: adm.busskort@kunskapsforbundet.se. 
 
 

Byte av klass/program/inriktning 

Prata först med din mentor innan du tar kontakt med studie- och yrkesvägledaren. Alla byten måste god-
kännas av rektor. 
 

D 
Datapolicy 

Du som vill utnyttja skolans datorer och internetuppkoppling måste skriva på ett avtal om att följa regler-
na som gäller på skolan. Är du omyndig ska vårdnadshavare skriva på avtalet. 

 

Datorservice 

Skolan har en IT-tekniker som är behjälplig med datorerna. Hon har sitt arbetsrum intill vaktmästeriet på 
Idrottsgatan 3. 
 
Anette Westerdahl  telefon: 0521-72 15 90 
 

Drogpolicy 

Skolans inställning är att aldrig acceptera någon form av drogmissbruk i skolan eller i samband med 
aktiviteter anordnade av skolan. Syftet med skolans drogpolicy är att förebygga, upptäcka och ingripa 
mot droger. 



E 
Elevhälsan 

Under gymnasietiden kan man ibland behöva lite extra stöd och hjälp i olika form från elevhälsotea-
met. Mer information om elevhälsan hittar du på skolans hemsida. 
Där kan du också läsa vilka som är huvudansvariga för ditt program. 
Skolläkare och skolpsykolog bokas genom skolsköterska. 
 
Skolsköterska 
Annika Eklind  telefon: 0521-72 20 70  
 
Skolsköterska 
Emma Rasmusson  telefon: 0521-72 27 39 
 
Skolsköterska 
Kristina Kindberg  telefon: 0521-72 18 44 
 
Kurator 
Tina Andersson  telefon: 0521-72 18 41 
 
Kurator 
Gunilla Grandin  telefon: 0521-72 20 69 
 
Kurator 
Tommy Avekvist  telefon: 0521-72 18 66 
 
Specialpedagog 
Johanna Rosén  telefon: 0521-70 20 63 
 
Specialpedagog  
Maud Agnarsson  telefon: 0521-72 20 15 
 
Specialpedagog 
Annica Jonsson  telefon: 0521-72 20 87 
 
Speciallärare 
Anneli Fast            telefon: 0521-72 15 03 
 
Speciallärare 
Karin Högfeldt  telefon: 0521-72 20 73 
 

Elevinflytande 

På skolan har vi två olika former av formella elevinflytandeorgan. Det ena är skolövergripande, kallat 
”Skobi”, där representanter för samtliga program finns. Det andra är ”Rektorsråden” som är uppdelade 
på respektive rektorsområden. Utöver det har varje klass klassråd. 
 

Elevskyddsombud 

Inom varje sektor/program väljs elevskyddsombud som arbetar med skydds- och miljöfrågor. 
 

Elevskåp 

Som elev på skolan får du låna ett skåp. Skåpen är endast avsedda för förvaring av böcker och andra 
nödvändiga hjälpmedel för skolarbetet. Förvara inte värdesaker i skåpen. Eleven ansvarar för att 
låsa skåpet med lämpligt hänglås. Skolledningen har rätt att öppna låsta skåp.  
 

Elevstödjare 

Arbetar för att göra Birger Sjöberggymnasiet  till en rolig, trivsam och trygg skola. I samarbete med 
elever och övrig personal anordnas roliga aktiviteter på skolan. Elevstödjaren arbetar också ute i  
klasserna med frågor som t. ex. samarbete och likabehandling.  
 
Emir Bosno   telefon: 070-221 13 57 
 
 
 
 
 



E-post 

Du använder din egen e-postadress.   

 

Expeditionen 

På expeditionen sker mycket av det administrativa arbetet på skolan. Skolans expedition ligger på 
Idrottsgatan 3 och är öppen: 
Måndag-torsdag   08.00-16.00 
Fredag                 08.00-14.00 
Lunch   12.00-13.00 
 

F 
Fotografering 

Fotografering av eleverna äger rum varje läsår. 

 
Frånvaro 

Gymnasieskolan är en frivillig skolform som du själv väljer. Undervisningen är däremot inte frivillig 
utan sker med närvarokontroll. Skolans kurser kräver en hög närvaro för att du ska kunna bedömas i 
alla moment som kursen omfattar. Vet du med dig att du ska vara borta vid något tillfälle, ansöker du 
om ledighet hos din mentor. Hög frånvaro kan medföra att du förlorar ditt studiebidrag.  
 

Frånvaroanmälan  

Om du inte kan komma till skolan ska du anmäla det enligt alternativen nedan: 
1. På Skola 24 som är skolans frånvarosystem. Efter att kontrakt inlämnats och registrerats kan     
    vårdnadshavare sjukanmäla dig och se din frånvaro. 
2. Ringa 0515-869 39 före klockan 12.00. Följ instruktionerna. 
3. Ringa din mentor. 
4. E-post till mentor. 
Mer information ges på mötet för vårdnadshavare vid terminsstarten i årskurs 1. 
 

Försäkring 

Alla elever är försäkrade för olycksskador dygnet runt, året runt. Förbundet har tecknat avtal med 
försäkringsbolaget Protector. Information finns på hemsidan. Vid frågor kontakta skolsköterskan. 
Skolan har ingen försäkring som täcker elevers förlust vid stölder. Skolan betalar ingen ersättning. 
 

H 
Hemsida 

www.kunskapsforbundet.se 
 

I 
Individuell studieplan 

En individuell studieplan ska utarbetas i samråd med varje elev och mentor. 
Studieplanen uppdateras kontinuerligt. Av studieplanen framgår ditt programval, inriktning, vilka  
kurser du planerar läsa och när kurserna ska läsas.  
I planen framgår även betyg och betygsdatum för avslutade kurser. 
 

Informationsmöte 

Alla vårdnadshavare inbjuds till minst ett informationsmöte under årskurs 1.  
Vårdnadshavare till omyndiga elever ska också bjudas in till de utvecklingssamtal 
mentorn håller med sina elever varje termin. 
 

It’s learning 

Skolan använder sig av lärplattformen ”It’s learning”. Där lägger lärarna upp information och  
uppgifter och du som elev kan också göra inlämningar där.  



K 
Klassråd 

Varje klass ska ha klassråd. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och deras mentor.  
Klassrådet behandlar frågor av gemensamt intresse för klassen. 

 

Kopiering 

Behöver du kopiera skolmaterial, prata med din mentor.  

 

L 
Ledighet 
Mentor beviljar ledighet upp till fem dagar i följd, längre ledighet beviljas av rektor.  
Ledighet skall beviljas restriktivt.  
Skäl för ledighet kan vara:  

 gemensam semester med familjen om särskilda skäl föreligger, t.ex. högtidsdagar inom familjen 
och familjesociala skäl  

 deltagande i tävlingar av mästerskapskaraktär, t.ex. SM och DM  

 läkar- och tandläkarbesök  

 inträdesprov  

 besök hos arbetsförmedlingen/anställningsintervju  

 uppkörning för körkort, inklusive Risk 1:an och Risk 2:an 
 
För följande skäl beviljas ej ledighet t.ex.: ledighet för inköpsresor, ledighet för semesterresa,  
gemensam resa för hel klass, körlektioner eller körkortskurs.  
 
Elev som beviljats ledighet har skyldighet att på egen hand ta reda på vilka kursmoment hon/han kom-
mer att vara frånvarande från. Eleven ansvarar själv för ”igenläsning”. Skolan erbjuder inte något extra 
stöd för dessa studier. Om ansökan ej beviljats kan det leda till indraget studiebidrag vid frånvaro. 
 
Ansökan om ledighet gör du hos din mentor på en särskild blankett. Är du omyndig ska din ansökan om 
ledighet vara undertecknad av din vårdnadshavare. Du hittar blanketten på hemsidan. 
 

Likabehandling 

Skolan har en likabehandlingsplan. Läs mer på hemsidan. 
 

Läromedel 

Alla elever i gymnasieskolan får låna läroböcker och dator. Det är viktigt att du är rädd om läromedel 
som du får låna. Läromedel som skadas eller tappas bort får du själv ersätta. 

  

M 

Mentor 

Varje elev har en mentor som är den naturliga länken mellan hemmet och skolan. Alla mentorer lämnar 
ut sitt arbets- och/eller hemtelefonnummer till sina elever. Mentorn en helhetsbild av elevens  
studiesituation och  är också den som eleven har utvecklingssamtal med.  

 

N 
Nationella prov 

Skolan genomför nationella prov i svenska, engelska och matematik enligt Skolverkets föreskrifter.  
Undervisande lärare kan ge mer information. Datum för nationella prov: se Skolverkets hemsida. 
 
 
 
 



P 
Parkering 

Motorfordon och cyklar parkeras vid anvisade platser.  

 

Personuppgifter 

Skolan använder personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagens (PUL) bestämmelser.  
Uppgifterna behövs för att administrationen kring elever skall kunna hanteras på bästa sätt. 
 

R 
Verksamhetschef gymnasium 

Camilla Kauffeldt    telefon: 0520-52 41 88 
      e-post: camilla.kauffeldt@kunskapsforbundet.se 
 

Rektorer 

Rektor Peter Sandblom   telefon: 0521-72 18 12 
Ansvarar för: EE, FT, NA, TE e-post: peter.sandblom@kunskapsforbundet.se 
 
Rektor Johan Ceder   telefon: 0521-72 18 70 
Ansvarar för: BF, EK, ES, SA, HU, e-post: johan.ceder@kunskapsforbundet.se 
VO  
 
Biträdande rektor  
Björn Hård af Segerstad   telefon: 0521-72 14 75 
EE, FT, NA, TE,    e-post: bjorn.hardafsegerstad@kunskapsforbundet.se 
BF, EK, ES, SA/HU, VO     
 
    
Rektor  Yvonne Åsberg   telefon: 0521-72 20 80 
Ansvarar för: IM    e-post: yvonne.asberg@kunskapsforbundet.se 
     
Samordnare George Karlsson  telefon: 0521-72 2010 
IM      e-post: george.karlsson@kunskapsforbundet.se   
 
    
 
  

Rökning 

Rökning får inte ske på skolan. 
 

S 
Schema 

I början av varje läsår får du ett individuellt schema som du kan hitta på skolans hemsida. Vill du se 
ditt eget schema använder du hela ditt personnummer: ååmmdd-xxxx 
 

Skadegörelse 

Elev som genom ovarsamhet eller oaktsamhet orsakar skada på skolan eller skolans materiel kan bli 
skadeståndsskyldig. 
 

Skollunch 

Serveras dagligen kl. 11.00-13.00 i skolans skolrestauranger. Matsedeln kan du hitta på skolans 
hemsida. 
Behöver du specialkost talar du med skolsköterskan som meddelar måltidspersonalen. 
 
 



 

 

 

Studie- och yrkesvägledning 

På skolan finns tre studie- och yrkesvägledare som kan ge dig vägledning och hjälp med nuvarande 
och framtida studier m.m. Mer information finns på hemsidan. 
 
Weronica Fakelius     telefon: 0521-72 18 43    
EK,ES,HU,NA,TE     e-post: weronica.fakelius@kunskapsforbundet.se  
Lena Oscarsson     telefon: 0521-72 20 68  
BF, EE, FT, SA, VO    e-post: lena.oscarsson@kunskapsforbundet.se 
Kristina Rudenius     telefon: 0521-72 20 94 
IM       e-post: kristina.rudenius@kunskapsforbundet.se 

 

Studieavbrott 

Om du vill göra ett studieavbrott ska du kontakta studie- och yrkesvägledaren. 
 

Stöld 

Anmäl stöld till vaktmästare och polis.  
 

T 
Telefon 

Behöver du ringa, kontakta din mentor eller lärare. 
 

Terminstider för elever 

Höstterminen 2016: 
18/8-22/12 
Lovdagar:  31/10–4/11 (v44) 
 
Vårterminen 2017:  
10/1-9/6 
Lovdagar: 20/2-24/2 (v8), 10/4-13/4 (v 15), 26/5 
                  

U 
Utvecklingssamtal 

För att följa upp din kunskapsutveckling och studiesituation kommer du att erbjudas flera utveck-
lingssamtal under din gymnasietid Vid dessa deltar din mentor och så länge du är omyndig även din 
vårdnadshavare.  

 

V 
Vaktmästare 

Soufiane Elouni  telefon: 0521-72 18 37 
Göran Källqvist  telefon: 0521-72 20 82 

 
 

 
 



 
 

Birger Sjöberggymnasiet 

Box 217 

462 23 Vänersborg 
 

Idrottsgatan 3 

Telefon: 0521-72 18 11 

Fax: 0521-155 52 

E-post: infobsg@kunskapsforbundet.se 

www.kunskapsforbundet.se 


