Anderstorpsaktuellt
Vecka 37
Parkering
Tipshusets parkering får inte användas av andra än deras kunder.

Skåp
Om du vill behålla ditt skåp så måste du sätta dit ett lås innan 10 september.

Bussar
Buss 207 (tur 8 M-F) mellan Lövånger och Skellefteå startar först på Hökmarksberget
07.05, avgår sedan från Bureå 07.30 och angör Skellefteå busstation 07.55, istället för
som idag avgå 06.40 med ankomst 07.35 i Skellefteå. Ändringen gäller fr o m 21
september.

Vecka 36
Studion
Studion är stället med arbetsro där du, om du vill, kan få hjälp med dina ämnen och/eller
med stöd och struktur.
Här har alla elever möjlighet att sitta och arbeta, på lektionstid, håltimmar, raster eller i
väntan på bussen. Det kan vara på ditt eget initiativ, för att din lärare anser att det till
exempel behövs mer tid eller stöd till en uppgift. Studion finns till för att hjälpa dig framåt!
Öppettider:
Måndag - torsdag 8.00 - 16.00
Fredag 8.00 - 13.00

Dessutom finns Astrid hos oss som mattestöd tisdagar 15.00 - 16.00 och onsdagar 14.30
- 15.30.
Var? I E84, EF86 samt F84. Kom förbi så får vi träffas

//Erika och Marica

Skåp
Om du vill behålla ditt skåp så måste du sätta dit ett lås innan 10 september.

Tänk på att:
•
•
•
•

Tvätta händerna med tvål och vatten! Om det ej finns tillgängligt, använd handsprit!
Hosta och nysa i armvecket!
Stanna hemma om du är sjuk!
Håll avstånd till varandra så gott det går!

Schackbordet flyttat
Schackbordet står numer mellan de två ingångarna till aulan.

Besök hos servicetekniker
Vid besök hos Servicetekniker – endast en elev åt gången inne på kontoret, pga Coronapandemin.

Vecka 35
Frånvaroanmälan, åtkomst till studieplaner mm
Nu har du som elev i de kommunala gymnasieskolorna i Skellefteå möjlighet att
via elevingången:
•
•
•
•
•

Se din frånvaro (from. Höstterminen 2020)
Sjukanmäla dig (gäller endast för dig som är över 18 år)
Få meddelande från din lärare
Se din Studieplan
Se dina betyg

Det är endast vårdnadshavare som har möjlighet att använda appen Tieto Edu.
https://prodlcsse.service.tieto.com/WE.Education.StudentEntrance.Web/Home?Actor=Actor_Client&idp
method=SAML&Domain=SkellefteaEdu

Inloggning
När du är på skolan kommer du direkt in när du klickar på länken ovan. När du är
hemma använder du samma inloggning som på skoldatorn eller BankID.

Anmäld frånvaro
Du kan se den frånvaro din vårdnadshavare anmält. Justera kan du endast göra om du är 18
år eller äldre.

Rapporterad frånvaro
Här kan du se frånvaro som är registrerad av skolan.

För dig som är över 18 år
När du fyllt 18 kommer en ny menypunkt, där jag du nu själv göra din frånvaroanmälan.
Observera att sjukanmälan måste vara inne före klockan 12.00 för att vara giltig, glöms det
bort måste kommunens Kundtjänst kontaktas för att efterregistrera utebliven anmälan.

Parkering
Det är tillåtet att parkera mopeder på första parkeringsraden närmast skolan, se skylt.
Där får inte bilar stå nu.

Kolla ditt schema
Det sker uppdateringar av schemat löpande. Uppdatera dig dagligen för att se
eventuella förändringar. Kontakta expeditionen om något inte stämmer.

Anpassningar covid-19 på Anderstorpsgymnasiet
Handsprit och desinfektionsmedel
Flera stationer med handsprit finns utplacerade på skolan. Dessa fylls på/byts ut
regelbundet.

Tillgänglighet till städmaterial
Önskar du torka av i bänken? Trasor finns vid huvudentrén, där lämnar du även de
använda trasorna.

Innergårdar
Innergårdar kan nyttjas under dagen.

Håll i - håll ut!
På träff med smittskyddsläkare underströk han vikten av att hålla fast vid våra
intentioner att hålla distans till varandra!

Vecka 34
Schema
•
•
•

Individuella valet börjar vecka 35
Alla elever går enligt schema från 10.00 på onsdag 18/8
Schemat kan ändras de första veckorna. Så se till att kolla på ett uppdaterat
schema varje dag!

Skolsköterskorna informerar
Med anledning av Covid-19 så har vi nya rutiner. Ingen öppen mottagning under hösten.
Alla i årskurs 1 kommer att bli kallade till hälsosamtal under läsåret. Vaccinationer pågår
som tidigare. Alla besök hos skolsköterskorna ska vara bokade tider.
Vi finns att nå på:
Anna-Carin Stenlund skolsköterska FT, BA, lärling, SA, VF
070-245 31 63, anna-carin.stenlund@skelleftea.se
Helen Granström skolsköterska EK, ES, IA, SIA
070-626 17 40, helen.granstrom@skelleftea.se
Viktigt att om man som elev känner sig sjuk så stannar man hemma, vårdnadshavare
sjukanmäler via Tieto Edu.
Om man blir sjuk/känner sig hängig under skoldagen så åker man direkt hem och
sjukanmäler sig via teams eller mejl till mentor och undervisande lärare. Sök inte upp
lärare eller andra!

Biblioteket informerar
•

•

Vi behöver er hjälp med att påminna elever i åk 2 och åk 3 om att de ska
återlämna de läromedel de lånat på biblioteket (fordonsläroböcker,
matteläroböcker och räknare). Elever som fortsätter att läsa matte ska inte
lämna tillbaka räknaren.
17–25/8 är biblioteket öppet endast för bokade grupper och på eftermiddagar
när vi haft dagens sista grupp. Det kommer också att vara möjligt att återlämna
utanför biblioteket.
Tack för hjälpen!

Info från måltidsenheten
Nu börjar vi jobba efter ny gemensam matsedel
Med start från höstterminen (vecka 34) börjar vi servera våra gäster enligt den nya
matsedeln. Den gäller för lunch i förskola, skola, gymnasium och äldreomsorgens kök i
ytterområden. Region Västerbotten och övriga vård- och omsorgsverksamheter börjar
med nya matsedeln i januari 2021.

En gemensam matsedel gör att vi kan köpa in livsmedel i säsong och köpa mer
närproducerat och mer smakrikt till samma peng.
Till skillnad från förut så är det en 13 veckors matsedel. Kocken är den som planerar
veckan och därför kan rätterna serveras på olika dagar i olika kök.
Ni hittar matsedlarna på Skelleftea.se, ni kan också följa vissa restauranger
på Instagram. Information till vårdnadshavare finns på skelleftea.se/nymatsedel
Nyheter i matsedeln
• I gymnasiet serveras två lunchrätter varje dag, varav en rätt är vegetarisk och
laktosfri. Varje dag serveras dessutom ytterligare tre alternativ.
• Till dig som väljer att inte äta kött, fläsk, blod eller fisk erbjuds det vegetariska
alternativet.
• Grönsakerna som serveras är i säsong och våra salladsbord erbjuder oblandade
grönsaker – fritt fram att blanda själv på tallriken eller njutas en smak i taget - precis
som eleverna så länge har önskat!
Dina synpunkter är viktiga
Ny mat väcker känslor - det förstår vi. Vi välkomnar era synpunkter! Det finns olika vägar
du kan lämna dina åsikter, det här är några.
• Prata med kockarna i köket
• Skellefteå kommuns kundtjänst
• Ungdomsfullmäktige
• Matråd på skolan
• Instagram och Facebook

Tieto Edu – appen
Elever kan inte använda Tieto Edu appen. De ska använda den så kallade elevingången.
Appen är till för vårdnadshavare.

Välkommen till läsåret 2020 – 2021!
Årskurs 2 och 3:
Onsdag 19 augusti startar åk 2 och 3 med mentorstid kl. 8.30-9.30, sal enligt Skola24schema. Lektioner enligt schema för samtliga årskurser från kl. 10.00 på onsdagen.

Årskurs 1:
Måndagen den 17 augusti tar vi emot vid huvudentrén enligt följande schema:

08.30
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordonsprogrammet samt Yrkesintroduktion fordon
VVS- och fastighetsprogrammet
Gymnasial lärling
Ekonomiprogrammet (går direkt till aulan)

9.00
Estetiska programmet
Individuellt alternativ, IA
Introduktionsprogram, språkintroduktion, SIA
Samhällsprogrammet (går direkt till aulan)
Gymnasiesärskolan börjar tisdag den 18 augusti kl.08.30. Samling i hemklassrum.
Tillsammans med dina blivande klasskamrater får du följa med dina mentorer till ett
klassrum. Där får du bland annat schema och information om dina första dagar hos oss.
Lunch serveras.
Inför gymnasiestarten är det bra att du vet följande:
•
•
•

Vår lärmiljö på Anderstorpsgymnasiet är som huvudregel mobilfri och vi har
fasta klassrumsplaceringar.
Rektor gör klassindelning utifrån språk- och inriktningsval samt om du ska läsa
specialidrott. Efter uppropet är det inte möjligt att byta klass.
Är det långt till skolan? Nytt för i år är att ansökan om busskort måste göras. Är
det sex kilometer eller längre mellan din folkbokföringsadress och
gymnasieskolan har du rätt till ett busskort, men du eller vårdnadshavare måste
skicka in en ansökan. Det görs med några knapptryckningar i vår e-tjänst. Vi
skickar sedan ut busskortet strax före skolstart.

I karttjänsten Busskortskollen kan du se om kriteriet uppfylls för att få ett busskort.
•

Du kommer att få låna en dator av skolan under din tid hos oss.
Vårdnadshavare (eller du som är myndig) går in på e-tjänsten på
http://sjalvservice.skelleftea.se/elevdator och godkänner avtalet. Det är viktigt att

•

•

•
•

överenskommelsen är klar första skoldagen, så att du så snart som möjligt får
tillgång till din dator.
Om du är sjuk ska det anmälas till skolan. Det görs genom appen Tieto Edu och
inloggning via BankID. Är du under 18 år, är det endast vårdnadshavare som kan
sjukanmäla dig. Observera att sjukanmälan måste vara inne före klockan 12.00
för att vara giltig. I höst kommer gymnasiet i Skellefteå kommun att använda ett
nytt frånvarosystem: Appen, Tieto Edu laddas ner via Google play/Appstore eller
så nås sidan direkt via webben https://prodlcsse.service.tieto.com/WE.Spaces.Web?Actor=Actor_Relative&idpMethod=SAML
&domain=EduApp Vårdnadshavare kommer att få ett brev om detta.
På www.skelleftea.se/gymnasieportalen finns mer information som är bra att ha
koll på före och under gymnasietiden. Där kan du läsa mer om din nya skola och
se vilka läsårstider som gäller.
Behöver du komma i kontakt med någon på skolan före skolstart, ring
kundtjänst på 0910 – 73 50 00 så hjälper de dig rätt.
Länk till kommunens Coronainfo http://www.skelleftea.se/coronavirus, som
uppdateras med ny information om vad som gäller för hösten.

Välkommen till oss! Vi ser fram emot att träffa dig!
Personalen på Anderstorpsgymnasiet

