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Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium!
I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan
vara bra att veta. Vi är väldigt glada att du har valt just vår skola och kommer att göra allt vi kan för att
dina tre år här hos oss blir de bästa hittills i din skolgång. När du är färdig med din gymnasieutbildning
ska du också vara färdig för arbetslivet då du haft möjligheten att inhämta betydande yrkeskunskaper
av våra lärare på HYG.
Tveka aldrig att vända dig till oss, det är vårt jobb att stödja dig i dina studier!
//Personalen på HYG

Läsårstider
Höstterminen 2017
Skolstart årskurs 1:

onsdagen den 16/8

Skolstart årskurs 2 och 3:

onsdagen den 23/8

Lovdagar:

måndagen den 30/10 – fredagen den 3/11 (Höstlov)

Studiedag:

fredagen den 29/9
fredagen 27/10

Julavslutning:

onsdagen den 20/12

Vårterminen 2018
Skolstart alla årskurser:

tisdagen den 9/1

Lovdagar och röda dagar:

måndagen den 19/2 – fredagen den 23/2 (Sportlov)
måndagen den 26/3 – måndagen den 2/4 (Påsklov)
tisdagen 1/5 (Första maj)
torsdagen den 10/5 - fredagen den 11/5 (Kristi himmelsf dag)
onsdagen 6/6 (Nationaldag)

Studiedag:

måndagen 30/4
fredagen den 23/3

Sommaravslutning årskurs 1 och 2:

onsdagen den 5/6

Student årskurs 3:

fredagen den 8/6

Nationella prov
Provdatum för gymnasieskolan lå 2017/2018

Kurs
Engelska 5

A

Engelska 5
Engelska 5
Engelska 6

C
B
A

17
18

Engelska 6
Engelska 6
Matematik 1a

C
B
A

47
48

Ons 22 nov 2018
Ti 28 nov 2018

Matematik 1a

B+C
+D
A

20

To 17 maj 2018

B

16

on 17 april 2018

120 min (180 min för svenska
som andraspråk)

C

16

fr 19 april 2018

180 min

Svenska 1/
Svenska som
andraspråk 1
Svenska 1/
Svenska som
andraspråk 1
Svenska 1/
Svenska som
andraspråk 1

Del

Vecka

Provdatum
Ej tidsbunden

on 25 april 2018
fre 4 maj 2018
Ej tidsbunden

Genomförs på
lektionstid före delprov B
och C

Provtid
Ca 30 min per elevpar 2-3 elever
(inkl. 15 min enskild
förberedelse)
80 min
90 min + rast 20 min + ca 50 min
Ca 30 min per elevpar 2-3 elever
(inkl. 15 min enskild
förberedelse)
100 min
90 min + rast 20 min + ca 50 min
Ca 20-30 min per grupp 3-4
elever
60 min + 60 min +
rekommenderad rast + 120 min
Ca 10 min per elev (180 min för
svenska som andraspråk)

Utvecklingssamtal
En gång per termin kommer din mentor att kalla dig och din vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Då
får man en samlad bild av hur man ligger till i alla sina kurser och möjlighet att ställa frågor. Samtalen
kommer hållas under vecka 45, 46 och 47 på höstterminen och under vecka 14, 15 och 16 på
vårterminen. Mer information om vilka tider det finns att välja på kommer när det närmar sig.

Schoolsoft och Edulife
Schoolsoft och Edulife är två portaler som skolan använder som webbaserade informationssystem.
Schoolsoft är ett mycket viktigt verktyg för både elever, vårdnadshavare och personalen på skolan.
Det mesta som händer på skolan kommer att läggas upp på Schoolsoft löpande under läsåret. Elev och
vårdnadshavare (VH) kommer att få inlogg och en kort instruktion i hur Schoolsoft fungerar under
första veckan efter skolstart. Exempel på användningsområden på Schoolsoft:
•
•
•
•
•
•

Sjukanmälan/frånvaroanmälan (frånvaroanmälan av elev under 18 ska alltid utföras av
vårdnadshavare)
Schema
Studieplan
Skolans kalendarium
Kontaktuppgifter till all skolans personal
Tillgång till skolans blanketter och viktiga länkar

Vid adress- och namnändring måste ni omgående meddela skolan detta. Vid namnändring måste du
dessutom lämna ett personbevis till administrationen.
Edulife är den portal där lärarna lägger upp information kring deras kurser. Elevernas mejl är kopplad
till Edulife och varje elev har ett utrymme på Google Drive där allt de gör sparas och delas med lärarna.
Även information kring skolan och övrigt som händer läggs upp på Edulifes anslagstavla så alla elever
kan se.

Frånvaro
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 fått ledigt eller att du är sjuk och att
vårdnadshavare anmält detta till skolan.
Om du skolkar ska skolan rapportera det till CSN, efter rapporteringen skickar CSN ett brev till dig eller
dina föräldrar. I brevet skriver CSN vad skolan rapporterat om din frånvaro. Därefter stoppar CSN
utbetalningarna av studiebidraget. Om du tycker att skolans uppgifter inte stämmer, ska du höra av
dig till CSN eller till skolan inom sex dagar. När skolan meddelar att du slutat skolka, har du rätt till
studiebidraget igen. All otillåten frånvaro räknas som skolk. Från och med den 1 januari 2012 ska skolan
rapportera till CSN om du skolkar mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid
upprepade tillfällen. Detsamma gäller om du exempelvis reser bort på semester utan att skolan
godkänt det. Om du ofta är sjuk kan skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg. Lämnar du inte in
något läkarintyg, kan detta påverka om frånvaron bedöms som tillåten eller otillåten.

Ledighet
All ledighet som gäller mer än en dag måste anmälas i tid skriftligen till mentor. Blanketten finns på
Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Hemsidan
Vår hemsida är bra att besöka. Den uppdateras löpande under läsåret och därifrån når du enkelt både
Schoolsoft-länken och Edulife-länken!

Skolans program
Fordon och transportprogrammet, inriktning transport:
• Transport-Nationellt
Fordon och transportprogrammet, inriktning karosseri och lackering:
• Karosseri och lackering-Nationellt
• Karosseri och lackering- Programinriktat indv. val
• Karosseri och lackering-Yrkesintroduktion
• Karosseri och lackering-Lärling
Fordon och transportprogrammet, inriktning personbilsteknik:
• Personbil-Nationellt
• Personbil-Programinriktat indv. val
• Personbil-Yrkesintroduktion
• Personbil-Lärling
Bygg och anläggning, inriktning anläggningsförare:
• Anläggningsfordon-Nationellt
• Anläggningsfordon-Programinriktat indv. val
• Anläggningsfordon-Yrkesintroduktion

Betygsystem
Betygsskalan A-E
Betyg sätts efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E
och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betyget ska uttrycka i vilken
mån en elev har uppnått de kunskapskrav som finns för varje ämne och kurs. I gymnasieskolan sätts
betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbete.

Yrkesexamen
För att efter avslutat gymnasieprogram få en yrkesexamen måste eleven ha läst 2 500 poäng varav 2
250 ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5
och matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma
ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

Studiebevis
En elev som inte uppnått kraven för gymnasieexamen ska i stället för ett examensbevis få ett
studiebevis.

APL
Arbetsplatsförlagt lärande. Alla som går på ett yrkesprogram har rätt till minst 15 veckors
arbetsplatsförlagt lärande (APL) under gymnasieutbildningen. När man är ute på APL har man som elev
på Hörby Yrkesgymnasium rätt att få matersättning 25 kr per dag (gäller ej inom Hörby då man äter i
skolans matsal), efter man lämnat in loggbok från sin APL-plats och ifylld blankett avsedd för ändamålet
(finns på Schoolsoft). Man kan även få busskort eller körersättning om kollektiva transportmöjligheter
saknas till och från APL-platsen. Ersättning betalas ut efter individuell bedömning.

Elevråd och klassråd
Klassråd består av samtliga elever i klassen. Vid behov kan mentor stötta vid de månatliga klassråden.
Elevrådet består av elevrådsrepresentanter från samtliga klasser på skolan och elevrådet leds av en
elevrådsstyrelse. På klassråd och elevråd har alla elever möjlighet att föra fram sina synpunkter och
förslag på förbättringar i skolan. Detta är mycket viktigt för skolans demokratisystem!

Elevhälsovård
Skolan har tillgång till skolläkare, skolsköterska och kurator. Alla elever blir erbjudna en
hälsoundersökning av vår skolsköterska. Även rådgivning vid olika hälsoproblem erbjuds och hjälp att
komma till rätt vårdinstans. Skolans sjuksköterska når du på mail: jeanette.rundquist@hyg.se eller via
telefon 0721-729 139.

Specialpedagog
Skolans personal jobbar tillsammans för helhetsperspektiv med eleven i fokus så att alla elever ska få
de bästa förutsättningar för att lyckas med sina studier. Det betyder att behovet av särskilt stöd utreds
snarast så att rätt åtgärd kan vidtas. Dokumentation och uppföljning sker löpande under hela
gymnasietiden på HYG.

Plan för åtgärder mot kränkande behandling
Planen ska främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling, så att alla elever kan känna sig trygga. Planen finner du på vår hemsida: www.hyg.se.

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid
misstanke om missbruk, misstanke om påverkan samt uppenbar påverkan
Dessa handlingsplaner hittar du på vår hemsida www.hyg.se.

Körkort för elever på transportinriktning
I utbildningen med transportinriktning ingår olika körkortsbehörigheter. Alla kostnader som rör
körkortsbehörigheterna står skolan för.

Körkort för elever som inte går transportinriktning
De elever som går på någon av våra andra inriktningar (anläggningsfordon, personbilsteknik, karosseri
och lackering) har möjlighet att ta sitt B-körkort på Hörby Trafikskola till reducerat pris. Följande
priser gäller då för eleven:
0 kr – Handledarekurs för privat övningskörning (ord. pris 300 kr).
350 kr – Övningskörning 40 min (ord. pris 480 kr).
1000 kr – Inskrivning dvs. böcker, teori, inloggning till elevcentralen (ord. pris 1700kr).

Datorer
Satsningen på en dator till varje elev ska utveckla och förbättra elevernas möjligheter att nå målen i
de olika kurserna i elevens gymnasieutbildning.
En hög datortillgänglighet påverkar elevernas skolresultat positivt när det gäller att fånga upp och
framgångsrikt utveckla kreativitet och innovationsförmåga för livslångt lärande.
När varje elev har tillgång till en egen dator kan de tillsammans med läraren använda nya effektiva
arbetsformer och metoder för att utveckla sin digitala kompetens. Med en egen dator får alla elever
likvärdiga förutsättningar och det blir också lättare att individanpassa undervisningen.
Skolans mål:
- Förbättra elevernas studieresultat och måluppfyllelse
- Utveckla skolans lärmiljö
- Öka elevernas vilja och lust att lära
- Förbättra elevernas och pedagogernas digitala kompetens
- Öka möjligheterna för en likvärdig skola

Skåp
Varje elev har tillgång till ett låsbart skåp för förvaring av ytterkläder och läroböcker. Elev skaffar själv
sitt hänglås! Värdesaker (kontanter, nycklar, klockor, smycken, datorer, mobiltelefoner m.m.) måste
förvaras på ett betryggande sätt. Observera att elevskåp inte betraktas som betryggande förvaring för
värdesaker!
Skolan ansvarar inte för saker som finns i elevskåpen.
Särskilda datorskåp finns på skolan. För att kvittera ut en sådan nyckel krävs vårdnadshavares
godkännande och underskrift på en särskild blankett då det innebär en kostnad på 1500 kr om nyckeln
kommer bort.

Skolbibliotek
Skolan har ett bibliotek under uppbyggnad som alla elever kan låna böcker ur, för att låna kontakta
någon av dina kärnämneslärare.

Foto
Under första veckan efter skolstart kommer vi att fotografera alla nya elever till vår elevdatabas
Schoolsoft.

Ordningsregler Upprättas gemensamt med elever och personal och revideras varje läsår.
Bussar, busskort
Hemkommunen har ansvaret för resebidrag till gymnasieeleverna. Resebidraget är till för dagliga resor
mellan bostaden och skolan. Den som är inackorderad har inte rätt till resebidrag. För att få resebidrag
måste eleven uppfylla följande grundvillkor:
•
•
•

Genomgå utbildning vid gymnasieskolan
Rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag
Den dagliga färdvägen mellan bostad och skola skall vara minst 6 km.

Gymnasieeleverna tilldelas i första hand resebidrag i form av årskort. Om kollektiva
transportmöjligheter saknas kan ersättning erhållas efter en ”kilometertaxa”. Vid bidrag efter
kilometertaxa kan resebidrag utgå med högst 4 månadsbelopp för höstterminen och högst 5
månadsbelopp för vårterminen. Läs mer om detta på din hemkommuns hemsida.
OBS! Kostnad i samband med att ersätta förlorat/skadat kort kommer att debiteras eleven, 300 kr.
Gå in på Skånetrafiken.se för att kolla upp busstider för din hemort!
Skolan erbjuder en egen skolskjuts till huvudbyggnaden, Råby 2154! Varje skoldag kl 8.30 går ”vår”
buss från Hörby busstation om man inte föredrar eget fordon, cykel eller promenad.

Försäkring
Alla elever på skolan omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller både skoltid och under
fritiden. Alla olycksfall, skador eller tillbud skall utredas. Det är viktigt att händelsen skrivs ner i en sk.
Incidentrapport och sparas om det senare skulle visa sig bli ett försäkringsärende.

Lokaler
Adresser:
Besöksadress:
Postadress:

Svetsaregatan 12, 242 35 Hörby
Metallgatan 11, 242 35 Hörby

Funktioner på skolan
Rektor – Camilla Rosenqvist tel: : 0721-729 121 e-post: camilla.rosenqvist@hyg.se
Specialpedagog – Lena Svärd tel: 0705-494 432 e-post: lena.svard@hyg.se
Skolsköterska – Jeanette Rundquist 0721-7291 e-post: jeanette.rundquist@hyg.se
Kurator – Sandra Magnusson e-post: sandra.magnusson@hyg.se
Övrig personalkontakt finns på hemsidan www.hyg.se

