#TYRESÖ GYMNASIUM
Välkommen till Tyresö gymnasium!
Hoppas att du har haft en riktigt skön och avkopplande ledighet och att batterierna nu är
laddade igen.
Mellan den 20-23 augusti är det introduktionsdagar här på skolan och då kommer du att få
möjlighet att lära känna din nya skola.

Upprop
Tisdagen den 20 augusti är det samling vid gymnasiets huvudentré kl 11.00.
Ingen lunch serveras denna dag.

Introduktionsdagar
Onsdagen den 21 augusti börjar du klockan 08:30 Du fortsätter att lära känna skolan och
dina nya lärare och klasskamrater. Lunch serveras och dagen avslutas senast klockan 15.00.
Torsdagen den 22 augusti sker årets STARTSKOTT, i form av en vandring i
Tyrestareservatet. Vandringen är också ett delmoment i momentet om friluftsliv i
idrottskurserna. Det är viktigt att du som elev klär dig i ”kläder efter väder”, väljer stabila
skor och har med en fylld vattenflaska och gärna en ryggsäck med ytterligare en vattenflaska.

Bilagorna 1-4 fylls i av samtliga och lämnas in till mentor vid upprop
1.

Inbjudan till möte för vårdnadshavare

2.

Blankett för uppdatering av kontaktuppgifter

3.

Blankett för rekvisition av skoljournal

4.

Blankett för ansökan om bibliotekskort

Bilagorna 5-6 fylls i vid behov och lämnas in till mentor vid upprop
5.

Blankett för hälsouppgifter – fyll i och lämna i slutet kuvert till mentor

6.

Blankett för specialkost

Bilagorna 7-9 utgör viktig information
7.
8.

Information om behandling av personuppgifter

9.

Information om Vklass som är vår kommunikationsplattform

Information om undervisning i modersmål och studiehandledning

Med vänlig hälsning
Skolledningen

Farmarstigen 7
135 36 TYRESÖ

Telefon
08 5782 99 40

Fax
08 742 39 30

Organisationsnummer
212000-0092

Postgiro
2 21 23-4

#TYRESÖ GYMNASIUM
Till föräldrar/vårdnadshavare med elever i Individuellt alternativ och Språkintroduktion

Inbjudan till möte för vårdnadshavare
Tid: Tisdag 3 september 2019, klockan 18.00-19.30
Plats: Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7 – matsalen
Mötet för vårdnadshavare inleds med en gemensam information i matsalen om skolans
verksamhet samt Vklass. Därefter fortsätter mötena klassvis med respektive mentorer.

Inbjudan gäller givetvis även eleverna.
Välkomna till gymnasiet!

Skolledningen

8>< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Klipp av och lämna till mentorn vid uppropet
Vi kommer ………..personer till mötet för vårdnadshavare 3 september.

______________________________________________________
Vårdnadshavarens namnteckning

_______________________________________________ (var god texta)
Elevens namn
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Telefon
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Fax
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Organisationsnummer
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Postgiro
2 21 23-4

#TYRESÖ GYMNASIUM
Kontaktuppgiftsformulär
Mycket kan ha hänt under sommaren: flytt, byte av e-post eller mobilnummer. Vi vill därför att du
som elev och vårdnadshavare fyller i samtliga uppgifter. För att vår kommunikationsplattform
vklass ska fungera är det viktigt att vi kan lägga in korrekta uppgifter. Tack på förhand.
Elev (fullständigt namn): --------------------------------------------------------------------------------------Personnummer/Klass:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Gatuadress:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Postnummer / Ort:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hemnummer:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mobilnummer:

-----------------------------------------------------------------------------------------

E-post:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vårdnadshavare 1 (namn): ----------------------------------------------------------------------------------Gatuadress:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Postnummer / Ort:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hemnummer:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mobilnummer:

-----------------------------------------------------------------------------------------

E-post:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vårdnadshavare 2 (namn): ---------------------------------------------------------------------------------Gatuadress:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Postnummer / Ort:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hemnummer:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mobilnummer:

-----------------------------------------------------------------------------------------

E-post:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Farmarstigen 7
135 36 TYRESÖ

Telefon
08 5782 99 40

Fax
08 742 39 30

Organisationsnummer
212000-0092

Postgiro
2 21 23-4

#TYRESÖ GYMNASIUM
För rekvisition av journal från tidigare skola behövs underskrift av elev
Skolhälsovårdsjournalen är en sekretessbelagd handling som endast skolsköterska och
skolläkare har tillgång till. Genom att journalen följer eleven under alla skolår ger den en
samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling. I journalen dokumenterar
skolsköterskan och skolläkaren uppgifter om bland annat längd, vikt, vaccinationer samt de
besök som eleven gör under skoltiden.
Ta med blanketten ifylld och ge till mentor som vidarebefordrar till skolsköterska
Elevens namn………………………………………………
Klass……………...
Personnummer……………………………………………………
Föregående skola, årskurs 7-9:……………………………

Kommun……………………

Eventuellt tidigare gymnasium……………………………

Kommun……………………

Underskrift av elev:
…………………………………………………………..

Datum……………………..

Tack på förhand och välkommen till Tyresö gymnasium!
Skolsköterskorna på Tyresö gymnasium
Telefonnummer 08-5782 99 43
Elevhälsans medicinska insats
Tyresö gymnasium
Farmarstigen 7
13 5 36 Tyresö
Info till tidigare skola: På Tyresö gymnasium använder vi oss av journalsystemet PMO och tar
helst emot handlingen elektroniskt.

Farmarstigen 7
135 36 TYRESÖ

Telefon
08 5782 99 40

Fax
08 742 39 30

Organisationsnummer
212000-0092

Postgiro
2 21 23-4

#TYRESÖ GYMNASIUM

Låna böcker på
biblioteket!
På biblioteket är du välkommen att låna både dina läromedel och
biblioteksböcker. Du har kanske redan bibliotekskort från Tyresös bibliotek,
men vi vill ändå ha in en ansökan eftersom den är ett avtal mellan biblioteket
och dig eller din målsman. Lämna ifylld ansökan till din mentor första dagen i
skolan, så att du kan låna dina läromedel vid första utlåningstillfället.

Bibliotekskort

Förseningsavgifter

Bibliotekskort får du genom att fylla i
ansökningsblanketten där du samtidigt
godkänner bibliotekets låneregler. Är du under
18 år krävs målsmans underskrift.

Gymnasiebiblioteket tar inte ut någon
förseningsavgift, men efter två påminnelser får du en räkning på bokens
värde.

Ansvar för lån

Integritetsskydd

Du är ansvarig för de böcker och annan media
som lånas med ditt kort.
Förkommen eller skadad bok och annan skadad
media ersätter du enligt bibliotekets värdering
(kostnad för nyinköp). Målsman ansvarar för
lånen fram till att eleven blir myndig.

Personuppgifter som du lämnar vid
ansökan om bibliotekskort är skyddade.
Även de boklån och de beställningar
som du gör är belagda med sekretess.
Vid återlämningstillfället raderas lånen.
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#TYRESÖ GYMNASIUM
Ansökan om bibliotekskort

Var god texta!
Förnamn:_______________________
Efternamn:______________________
Personnr:________________________
PIN-kod* (fyra siffror):______________
Adress:_____________________________________________________
Avtal
Jag har tagit del av bibliotekets låneregler. Genom att underteckna avtalet
förbinder jag mig att följa bibliotekets regler och godkänner att lämnade
uppgifter skrivs in i låneregistret.
……………………………………………….
Underskrift (låntagare som fyllt 18 år)

………………………………………………..
Vårdnadshavares underskrift (låntagare som ej fyllt 18 år)
*Som PIN-kod väljer du fyra siffror som du kommer ihåg och kan byta om du vill. PIN-koden och
lånekortets första 11 siffror kan du använda för att kolla dina lån och låna om böcker. Detta gör du i
gymnasiebibliotekets katalog som du når via gymnasiets hemsida.
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Tyresö gymnasium
Elevhälsans Medicinska
Insats
Till dig som börjar på Tyresö gymnasium
Skolsköterskorna erbjuder alla som önskar ett samtal kring hälsa och trivsel. Elevhälsans
Medicinska Insats (EMI) arbetar för att bevara och förbättra elevens hälsa samt medverka till
att eleven får goda förhållanden för sitt lärande. För att detta ska vara möjligt ber vi dig därför
att fylla i dina hälsouppgifter.

Lämnas snarast i slutet kuvert till mentor för vidarebefordran till skolsköterskan.

Elevens efternamn och förnamn

Personnummer

Adress (utdelningsadress, postnummer och ort)

Anhörig 1

Mobiltelefon

Vårdnadshavare

Adress (om annan än elevens)

Vårdnadshavare

Adress (om annan än elevens)

Vilken skola gick du senast i?

Personnummer

Mobiltelefon

Anhörig 2

Födelseland (om annat än Sverige)

Klass

Personnummer

Mobiltelefon

Moderns födelseland

Faderns födelseland

Snusar Du?
Ja

Nej

Röker Du?
Ja

Nej

Har Du problem eller svårigheter med något av nedanstående?
Ja

Syn
Hörsel/tinnitus
Tal/språk
Koncentration
Inlärning
Diabetes
Krampsjukdom
Allergi
Astma

Nej
Ja

Eksem
Ofta infektioner
Huvudvärk
Magbesvär
Hjärtbesvär
Sömn
Oro, ängslan
Idrottsskador

Nej

Flickor
Mensbesvär

Ja

Nej

Har du någon funktionsvariant/diagnos som vi bör känna till. Om ja, vad:

Har du genomgått någon medicinsk eller psykologisk utredning. Om ja, vad, var och när:

Använder du någon medicin regelbundet eller vid behov? Om ja, vad:

Önskar Du ett hälsosamtal med skolsköterskan?
Ja

Tänk på att det är ni som vårdnadshavare/myndig elev som i första hand är ansvariga att
informera lärare och övrig skolpersonal om frågor som rör er ungdoms/ditt hälsotillstånd. Om
ni vill så hjälper EMI gärna till.
Endast skolsköterskan och skolläkaren har tillgång till denna handling. Inom skolhälsovården
har vi lagstadgad tystnadsplikt.
Enligt informationsplikten och GDPR:
Du avgör om du vill lämna dina personuppgifter till oss.
Jag samtycker till att verksamheten under ovan nämnda personuppgiftsansvariga nämnd för
Tyresö kommun behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det angivna ändamålet.
(kryssa i rutan)

Elevens namnteckning och datum

Vårdnadshavares namnteckning och datum

BLANKETT FÖR SPECIALKOST I SKOLA– läsåret 2019/20
Personuppgifter
Elevens efternamn och förnamn

Skola

Klass

Mentor

Vårdnadshavare

Telefon dagtid

OBS! Specialkost serveras endast vid medicinska skäl.

Eleven behöver specialkost pga:
 Laktosintolerans

 Glutenintolerans/Celiaki

 Mjölkproteinallergi

 Sojaproteinallergi

 Äggallergi

 Annan allergi/intolerans: _______________________________

Annan medicinsk diagnos som kräver anpassad kost 
Typ av anpassad kost: ________________________________________________________

Denna blankett styrkes med ett läkarintyg/journalföring/intyg från skolsjuksköterska som bifogas denna blankett.

Datum ____________________________ Vårdnadshavares underskrift______________________________________________

Blanketten lämnas till mentor.
Vårdnadshavare ansvarar för att informationen är korrekt.
Finns inget läkarintyg/journalföring om kost? Vänd er till sjuksköterskan
på skolan.

#TYRESÖ GYMNASIUM
Information om personuppgiftsbehandling och fotografering på
Tyresö gymnasium
För att kunna bedriva utbildning enlig lag och gymnasieförordning sparar och
behandlar vi personuppgifter gällande vårdnadshavares och elevs namn,
kontaktuppgifter och personnummer.
Personuppgifterna lagras i olika datasystem och register som vi använder för att
administrera all information som rör elevens utbildning. Vi arbetar i system där
närvaro, pedagogisk planering, kommunikation mellan lärare, elever och
vårdnadshavare och betygsignering sker.
Endast den personal som är behörig har tillgång till uppgifterna och uppgifterna
gallras enligt gällande gallringsrutin.
När det gäller foto och filmning, där fotot eller filmen inte kommer att användas i
skolans pedagogiska verksamhet, inhämtas skriftligt samtycke vid varje tillfälle.
Vid skolfotografering ansvarar det anlitade företaget för att GDPR efterlevs.
Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter hos Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Vill du få ytterligare information kring hur personuppgifter behandlas på Tyresö
gymnasium vänd dig till förvaltningen för liv och hälsa via e-post: loh@tyreso.se.
Märk ditt e-postmeddelande med ”Dataskyddsfråga gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden” i ämnesraden.
Om du har klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta
Datainspektionen
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Modersmålsundervisning
I Tyresö kommun finns för närvarande dessa språk i modersmålsundervisningen:
Arabiska, armeniska, bengali, dari, engelska, finska, franska, grekiska, italienska,
kroatiska, kurmanji, litauiska, mandarin, mongoliska, persiska, polska, portugisiska,
rumänska, ryska, serbiska, somaliska, sorani, spanska, thailändska, tigrinja, turkiska,
tyska, ukrainska och ungerska.

Rätten till modersmålsundervisning
Kommunen anordnar modersmålsundervisning i ett språk om det finns minst fem
elever som har ansökt om undervisning och det finns lämplig lärare att tillgå.
Rätt till modersmålsundervisning har den elev där en eller båda vårdnadshavarna har
ett annat modersmål än svenska. Språket ska talas hemma dagligen.
Modersmålsundervisning är inte undervisning på nybörjarnivå.
Adoptivbarn med annat modersmål har rätt till undervisning i sitt modersmål.

Minoritetsspråk
Begränsningen om fem elever gäller inte för minoritetsspråken, finska, jiddisch,
romani chib, meänkeli och samiska. Undervisning i finska bedrivs på nybörjarnivå.
Läs mer i 15 kapitlet 19 § och 18 kapitlet 19 § skollagen samt 4 kapitlet 15 §
gymnasieförordningen.
Ansökan om modersmål sker via e-tjänst på tyreso.se

Studiehandledning
Elever har rätt till studiehandledning på modersmålet om eleven behöver det. Skolan
ansvarar för att ansöka till enheten för mångfaldsfrågor om denna resurs.
Studiehandledningen är ett stöd som kan ges i olika ämnen där eleven ännu inte har
tillräckliga kunskaper i svenska.
Läs mer i 5 kapitlet 4 § skolförordningen och 9 kapitlet 9 § gymnasieförordningen
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Vår lärplattform
Vklass är den gemensamma digitala lärplattformen för Tyresös kommunala förskolor, grundskolor,
grundsärskola och Tyresö gymnasium.
Nedan hittar du viss information om Vklass. Mer information, instruktionsfilmer mm finns i Vklass och
till viss del på Tyresö kommuns hemsida.

Logga in i Vklass
Du som är vårdnadshavare loggar in i Vklass med BankID som du skaffar via din bank. Om du inte har
möjlighet till BankID kan du i stället använda en SMS-inloggning. SMS-inloggning får du genom att
besöka kommunens Servicecenter i Tyresö centrum, Marknadsgränd 2. Ta med legitimation och tala om
att du vill ha en inloggning via SMS
Samma sak gäller för elev, som loggar in utanför skolans nätverk.
På skolan kan du logga in med användarnamn och lösenord.
Du loggar in via datorn eller i appen Vklass som du laddar ner i din smarta mobil.
Du loggar enklast in via Tyresös egen inloggningslänk: Vklass inloggning
Vid utloggning länkas du ibland vidare till Vklass inloggningssida (se bild nedan). För att logga in via den
sidan behöver du
1. välja Tyresö kommun i rullistan,
2. klicka på logga in med Tyresö Skolfederation,
3. välja e-legitimation/mobilt BankID. Därefter loggar du in som vanligt med BankID.

Ladda ner appen
Du laddar ner appen Vklass i din smarta mobil där du normalt hittar appar. I vissa app-butiker finns det
flera snarlika appar att ladda ner.

Rätt Vklass-app har denna symbol:
Logga in via appen
1. Klicka på logga in med SSO
2. Välj Organisation/skola: Tyresö Kommun, Utgivare: Skolfederation. Klicka på Logga in.
3. Det ska stå Tyresö kommun i sökrutan, klicka på Logga in med Tyresö kommun
4. Välj E-legitimation/mobilt BankID. Därefter loggar du in som vanligt med BankID.

Vklass för Tyresö gymnasium och gymnasiesärskolan
Du som är vårdnadshavare till elev på Tyresö gymnasium eller gymnasiesärskolan, eller är myndig elev i
någon av skolformerna, har automatiskt ett konto i Vklass. Kontot skapas det datumet eleven börjar på
Tyresö gymnasium.
Kontot i Vklass används för att:







hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade
anmäla frånvaro
få information om frånvaro via sms när elev uteblir från lektion
ta del av schema och pedagogisk planering
få inbjudningar och boka utvecklingssamtal
ta del av övriga nyheter från skola och lärare

Kontaktperson vid frågor för användare på Tyresö gymnasium
Jesse Lewis, 070-488 9940 eller jesse.lewis@tyreso.se

