Viktig information
Busskort

Busskort skickas hem per post till elever som bor i Uppsala
kommun som har längre än 6 km till skolan.
Frågor om skolresor kontakta Uppsala kommun
Skolskjutsenheten: 0771-727001.
Borttappat busskort anmäls på ul.se

Datorkontrakt och
datorer

För att låna en dator skriver föräldrar och elever på ett
datakontrakt. Kontraktet tas med vid datautlämningen.
Datorer för ÅK 1 delas ut av mentor.
Nya elever i ÅK 2och 3 hämtar datorer hos Hatema på våning
5. (Rum 518)
Eleverna använder samma användarnamn och lösenord till
skoldator, Itslearning och Office365.
(Förnamn. efternamn@skola.uppsala.se)

Frånvarosystem-Skola24

Sjukanmälan görs genom att
ringa 0515-77 76 01, senast klockan 12.00.
Anmälan ska göras varje dag eleven är sjuk.
Frånvaro som inte anmäls är ogiltig frånvaro.
Skola 24 finns även som app.

Hemsida

https://ellenfriesgymnasium.uppsala.se/

Itslearning

Skolans lärplattform finn på Uppsala.itslearning.com
Eleverna använder samma användarnamn och lösenord som
till skoldator och e-post.

För inläst och digitalt kursmaterial används Inläsningstjänst.
Eleverna använder samma användarnamn och lösenord som
till skoldator och office 365.
(Förnamn. efternamn@skola.uppsala.se)
Kontaktuppgifter

Alla elever fyller i blanketten ”Kontaktuppgifter” som lämnas
till mentor som ansvarar för att det lämnas till kanslist.

Läroböcker

Lämnas ut vid första kurstillfället tillsammans med berörd
lärare.

Mentor

Alla elever får tilldelats sig en mentor som stötta hen i
studierna.

Moderna språk

Undervisningen i moderna språk börjar vecka 36.

Modersmålsundervisning Eleven kan läsa både modersmål och moderna språk.
Modersmål kan ersätta moderna språk.
Anmälan till modersmål görs på vårterminen
till nästa läsår hos studie- och yrkesvägledare,
SYV.

Närvaroplikt

Tid och plats för modersmål anslås på Itslearning.
Elever som går på gymnasiet har närvaroplikt och måste delta
i undervisningen (skollagen 15 kap.16§)

Office 365

Elever i Uppsala kommun kan kostnadsfritt registrera sig för
Office 365 Education inklusive Word, Excel,
PowerPoint, OneNote och Teams.
Eleverna använder samma användarnamn och
lösenord som till skoldator för att komma
igång.
(Förnamn. efternamn@skola.uppsala.se)

Ordningsregler

För att alla ska känna trygghet, trivsel, studiemotivation och
kreativitet utformar vi vår ordningskultur tillsammans under
hösten 2020. Resultatet redovisas i klasserna och
gemensamma anslagstavlor.

Rutiner vid inställda
lektioner eller
frånvarande lärare

Information om inställda lektioner anslås i Itslearning.
Om en lärare inte kommer till lektionen ska eleven kontakta
expeditionen, våning 2.

Samtycke för
Journalrekvisition

Skriv på samtyckesblanketten för den medicinska journalen
och lämna den till mentor eller skolsköterska.

Schema

Schema finns på skolans hemsida.
ellenfriesgymnasium.uppsala.se
och Skola 24.
Eleven skriver sitt personnummer för att se
sitt individuella schema.
Ta som vana att titta på aktuell vecka
eftersom ändringar kan förekomma.

Skollunch

Skollunch serveras i skolans restaurang.
Elever med matallergi fyller i blanketten
”Beställning av behovsanpassade måltider”
som lämnas till personal i köket.
Veckans matsedel kan du se på
maltidservice.uppsala.se

Skåp

Eleverna får tilldelat ett skåp. Eleven köper eget hänglås.

Studiebidrag CSN

Elever som studerar heltid har rätt till studiemedel från
Centrala studiestödsnämnden (CSN). Läs mer
på scn.se
Skolan är skyldig att rapportera till SCN när
en elev inte studerar på heltid.
Ogiltig frånvaro kan leda till indraget bidrag.

Studiematerial

Eleverna köper egna pennor, antecknings- och räknehäften.

Studieplan

Studieplanen ser eleven i ISTadministration. Mer information om
inloggningsuppgifter kommer senare.
Kontrollera att studieplanen stämmer.
Språkval, valbara kurser modersmål,
svenska som andra språk.
Frågor om studieplanen kontakta din SYV Linda som sitter på
våning 4, rum A415.
Åk 2 och 3 kontrollerar betyg, poäng och valbara kurser.

Studiehandledning på
modersmål

Elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska
uppnås i ett eller flera ämnen på grund av annat modersmål eller skolspråk har rätt att få stöd i form av studiehandledning
på sitt modersmål eller skolspråk, personligt eller digitalt.
Kontakta Specialpedagog Marie, våning 5, rum A515.

