Program
På Odengymnasiet finns tre gymnasieprogram:
Hantverksprogrammet frisör-, hår- och makeupstylist
och
barberare.
Samhällsprogrammet
med
samhällsvetenskaplig inriktning och medieinriktning.
Teknikprogrammet med kommunikationsinriktning
och teknikvetenskapsinriktning.
Skadegörelse
Om elev gör sig skyldig till skadegörelse förväntas
elev återställa skadan, antingen praktiskt (genom
att laga) eller ekonomiskt (betala kostnaden för att
köpa nytt inklusive arbetstid). Om inte polisanmäls
skadegörelsen.
Förlust av bok, dator m.m.
Förlust av skolans material betalas av elev. En lärobok
som är begagnad kostar eleven 250 kronor, medan
en pocketbok kostar 50 kronor. Dators kostnad
uppskattas av Headsite.
Kameraövervakning
Skolan har kameraövervakning för ökad trygghet.
Hemsidan
På skolans hemsida hittar du kontaktinformation till
all personal, viktiga dokument och annan information
du behöver.
Plan mot kränkande behandling, likabehandlingsplan

Skrivs årligen av kurator för att främja likabehandling
och finns på hemsidan.
Omprov
Omprov äger rum en gång i månaden i matsalen. Du
får information av dina lärare om det är aktuellt med
omprov för dig.
Teams
Skolans lärare kan använda Microsoft teams i
undervisningen.
Urkund
Alla arbeten som lämnas in i undervisning skannas
automatiskt i Urkund för att upptäcka eventuellt
plagiat. Om detta uppstår underkänns uppgiften, och
betyget blir F på momentet. Ingen ersättningsuppgift
ges av läraren. Upprepas detta är det ett fall för
ordningsregelbrott och fuskpolicyn på skolan.
Fuskpolicy
Skolan policy mot fusk finns på Schoolsoft. Du som
elev är skyldig att känna till den. Upptäcks fusk riskerar
du att bli avstängd från undervisningen, och du riskerar
också att inte uppnå godkänt betyg i kursen på grund av
bristande bedömningsunderlag då läraren inte ger en ny
examination på det moment du fuskat på.

TVS, tidigt varningssystem
Fem gånger per läsår färgkodmarkerar lärarna elevers
resultat i kurser (röd, gul, grön) som en prognos hur
elever ligger till resultatmässigt. Syftet är att fånga
upp svårigheter för elever och att ge stöd i form av
extra anpassningar och särskilt stöd. Du ser inte dessa
markeringar, men lärarna ser hur du ligger till i alla
dina kurser.

ELEVHANDBOK
Öppet hus
Öppet hus

Kartläggaren
I årskurs 1 kartläggs elevers kunskaper i matematik,
svenska och engelska i läsårsstart och i läsårsslut för
att se behoven och kunna följa utvecklingen och
progressionen i kunskaperna.
Brandutrymning
Varje termin genomförs en brandutrymningsövning
för att säkerställa brandsäkerhet. Tavlor finns i varje
klassrum över skolans fem utrymningsvägar och
uppsamlingsplatser.
Rökförbud
Skolan är rök- och drogfri. Vårdnadshavare för
omyndig elev informeras om rökning förekommer.
Att röka på skolans område är ett brott mot
ordningsreglerna och vårdnadshavare kopplas in.
Skolans område inkluderar området vid entrén och
rökare hänvisas bort från denna på ett avstånd på
minst 20 meter. Vid eventuell drogmisstanke kopplas
sociala myndigheter och polis in.
Föräldramöte
Skolan ordnar föräldramöte tisdagen den 31augusti
klockan 17.30–19.0. Då är det viktigt att någon av
dina vårdnadshavare kommer för att få information
om skolan och lära känna din mentor. Vid detta
tillfälle kommer allt i elevhandboken att gås igenom.
SL-kort
Om du har fem kilometer eller mer till skolan har du
rätt till ett SL-kort. Du får det vid skolstart.
APL – arbetsplatsförlagt lärande
På hantverksprogrammet ingår att vara ute på
arbetsplatsförlagt lärarande, APL. APL- kunskaper
är kopplade till dina hantverkskurser, så en del av
din garanterade undervisningstid ligger ute på din
praktikplats. Du är ute minst 15 veckor, två veckor i
årskurs 1, resterande i årskurs 2 och 3. APL i årskurs
1 ligger i slutet av vårterminen och i årskurs 2 och 3
ligger den i två perioder, en på höstterminen och en
på vårterminen om vardera tre respektive fyra veckor.
Du får matersättning efter din APL.

LÄSÅR 2021/2022
Elevsalong
Välkommen till Odengymnasiet! Elevhandboken är en handbok

HEJ!

för allt nytt som du behöver ha koll på under dina tre läsår hos oss.
Elevhandboken innehåller viktig information, och därför är det viktigt att
dina vårdnadshavare också tar del av den och skriver under medföljande dokument. Vi kommer
Öppet
hus under hösten.
också att gå igenom denna handbok på
föräldramötet

MITT NAMN:

Öppet hus

MENTORS NAMN:
MENTORS MEJLADRESS:
MENTORS TELEFONNUMMER:
Mentor
Individuell studieplan
Din mentor stöttar dig i dina studier och har kontakt
Studieplanen är viktigt att du har koll på. Den finns på
Elevsalong
med din vårdnadshavare minst tills du fyller 18 år. Om du
Schoolsoft, och där står pågående kurser, kommande
vill fortsätter kontakten mellan din vårdnadshavare och
kurser och uppnådda resultat i kurser. Din studieplan ska
mentor hela din gymnasietid. Du har utvecklingssamtal
innehålla 2 500 poäng som grund. Du har ett eget ansvar
en gång per termin med din mentor, och det är till din
att där se resultat och plan för din gymnasieexamen.
mentor du ska vända dig i de flesta frågor som kan
Din mentor uppdaterar din studieplan vid behov och
uppstå på skolan.
vid förändringar.
Undervisande lärare
I kursen har du en undervisande lärare som ansvarar för
kursen, dess examinationer och slutligen betygssättning
av kursen. Du ska vända dig till din undervisande lärare
med frågor om kursen och betygssättningen.
Prövning
Om du inte uppnått godkänt betyg i en kurs, alltså fått
ett F eller streck, har du möjlighet att anmäla dig till en
prövning kommande läsår. En prövning innebär att du
får möjlighet att göra om examination på hela kursen.
Den omfattar oftast fler prövningstillfällen, och under
läsåret 2021/2022 finns fem prövningstillfällen. Datum
och anmälningsförfarande ligger på skolans hemsida.

Valbara kurser
Vissa kurser är valbara, vilket innebär att du väljer bland
ett antal kurser som skolan har. I årskurs 2 väljer du 200
poäng valbara kurser som ligger i årskurs 3.
Programplan
Ditt gymnasieprogram har en programplan, och där ser
du när dina kurser går. Denna ligger på skolans hemsida.
Gymnasieexamen
För att uppnå gymnasieexamen finns det reglerat hur
många poäng du ska ha godkända och i vilka kurser:
• Minst 2 250 godkända gymnasiepoäng, från en
utbildning som omfattar 2 500 gymnasiepoäng

• Godkända betyg i kurserna svenska/svenska
som andraspråk 1, 2 och 3
• Godkända betyg i engelska 5 och 6
• Godkänt betyg i matematik 1
• Godkänt gymnasiearbete 100 poäng
Yrkesprogram – gymnasieexamen

För att få en gymnasieexamen från ett yrkesprogram
ska du uppfylla dessa krav:
• Minst 2 250 godkända gymnasiepoäng, från en
utbildning som omfattar 2 500 gymnasiepoäng
• Godkända betyg i kurserna svenska/svenska
som andraspråk 1
• Godkänt betyg i engelska 5
• Godkänt betyg i matematik 1
• Godkänt gymnasiearbete, 100 poäng
• Minst 400 poäng godkända i de programgemensamam ämnena.
Yrkesprogram - få grundläggande behörighet till högskola

Du kan (om du vill) dessutom komplettera ditt
yrkesprogram med vissa kurser och därmed få
grundläggande behörighet till högskolestudier.
Dessa kurser behöver du ha godkända betyg i för att få
grundläggande behörighet:
• Svenska/svenska som andraspråk 2 och 3
• Engelska
Studiebevis

Om du inte når gymnasieexamen kommer du att få
ett studiebevis efter avslutade tre år på skolan.
Schoolsoft

På skolans lärplattform Schoolsoft finns allt för
dina studier, och där behöver du gå in dagligen och
hålla dig uppdaterad. Din vårdnadshavare får också
inloggningsuppgifter, och ni tillsammans kan här se vad
som händer i varje kurs, din studieplan, din frånvaro
och meddelanden från skolans personal. Ditt schema
ligger på Schoolsoft, titta varje vecka då det uppdateras
löpande! Ha också koll på att alla dina kurser ligger i
schemat, du behöver ha koll.
Läromedel

Skolans läromedel är till låns, och du förväntas lämna
tillbaka böckerna i samma skick som du lånat dem.
Anmäl till undervisande lärare om du råkar tappa bort
din bok så att du kan köpa en ny av skolan. Detsamma
gäller om du inte lämnar tillbaka dina läromedel. Då
blir du ersättningsskyldig, och skolan skickar räkning
till din vårdnadshavare eller dig om du är myndig. Ej
betald räkning går vidare till kronofogden, och för att
undvika det är det viktigt att du lämnar tillbaka dina
böcker efter avslutad kurs.
Dator

Din vårdnadshavare, om du är under 18 år, eller
du själv, om du är myndig, signerar digitalt för att

hämta ut en dator som du har under dina tre år på
Odengymnasiet. Du får köpa ut din dator i årskurs 3
om du vill till ett pris som motsvarar datorns värde.
Du är ansvarig för att hålla datorn i bra skick, och du
debiteras oaktsamt hanterad dator. Du får support på
datorn via Headsite som är vår IT-support.
Ordningsregler
Vid skolstart förankras och fastställs skolans
ordningsregler. Du förväntas känna till dessa och
givetvis följa dem. Om du bryter mot ordningsreglerna
kan du komma att stängas av från undervisningen.
Du får då inte följa undervisningen och har inte
heller rätt att få det du missar av genomgångar, prov
och examinationer i efterhand, vilket kan komma att
påverka dina studieresultat.
Elevråd
En elev/klass bildar skolans elevråd som har möte
en gång i månaden. Det utses en ordförande och en
sekreterare och frågor från klassen tas till elevrådet
och åter till klassen.
Trygghetsgrupp
Skolans Trygghetsgrupp leds av skolans kurator och
träffas en gång i månaden. Deltar gör elever som ingår
i Trygghetsgruppen, och frågor som avhandlas är om
trygghet och trivsel på skolan.
Lunch, allergier/specialkost
Skollunchen serveras varje dag 11.00–12.30 i
skolans matsal. Maten kommer från Swea Cater,
och matpersonalen ansvarar för att det är varierade
grönsaker, olika dryck, knäckebröd och näringsriktig
och god mat. Ett matråd bestående av en elev per
klass träffas en gång per termin med ansvarig för
maten och rektor. Har du allergi och specialkost
anmäler du det i skolstarten till skolans expedition på
för detta avsedd blankett.
Modersmål
Elever som önskar att läsa modersmål ansöker om
detta vid skolstarten varje läsår. Endast om det är fem
eller fler elever som önskar det aktuella modersmålet
kommer skolan att anordna modersmålsundervisning.
Skolan anlitar ett externt företag som heter
Modersmålscentrum för lärare i modersmål som
kommer till skolan och undervisar våra elever.

med specialpedagogen om du har svårt i dina kurser,
känner dig stressad, ligger efter eller om det är något
annat som påverkar dig negativt i skolan.
Studie- och yrkesvägledare
Studieplanen, är den korrekt? Är jag på rätt program?
Vad ska jag läsa efter gymnasiet? Högskoleprovet, hur
går det till? Är du osäker på om du kommer att klara
studierna och funderar på om skolan kan reducera dina
kurser kan SYV vägleda dig i vad det skulle innebära.
Kurator
Är du stressad? Har du sociala problem? Har du något du vill
prata om som påverkar dig i dina studier men som du inte
vill prata med mentor om? Då kan du prata med kuratorn.
Skolsköterska
Skolsköterskan håller hälsosamtal med skolans alla
elever i årskurs 1. Skolsköterskan ägnar sig åt allt som
är hälsorelaterat och som kan påverka dina studier.
Skolläkare
Om det till exempel behövs en läkarremiss är det skolläkaren som skolsköterskan tar in till skolan för att elever ska
få stöd av läkare med sådant som påverkar studierna.
Rektor
Rektorn leder och fördelar arbete på skolan och
är ansvarig för att det är bra kvalitet på skolans
undervisning och andra delar som elevhälsa, mat,
lokaler m.m. Rektorn ansvarar för att de lagar som styr
skolan följs som exempelvis Skollagen. Rektorn heter
Malin Bragner och finns på mejl: malin.bragner@
odengymnasiet.se eller telefon 08-400 289 91.
Biträdande rektor
Den biträdande rektorn ansvarar för schemat,
Schoolsoft, vikarier om lärare är frånvarande m.m.
och är ansvarig för samma som rektorn när rektorn
är borta. Den biträdande rektor heter Erik Bengtsson
och finns på mejl: erik.bengtsson@odengymnasiet.se
eller telefon: 08-400 289 05, alternativt 073-522 74 05.
Lärstudion
Där kan du i lugn och ro studera, och du kan också
låna böcker från skolans bibliotek. Öppet varje dag,
måndag-fredag 09.00–15.00.

Elevhälsa
Skolans elevhälsa består av specialpedagog,
skolsköterska, kurator och vid behov skolpsykolog. Elevhälsan finns i korridoren mellan
rektorsexpeditionen och matsalen, och du kontaktar
dem direkt eller via din mentor. Deras kontaktuppgifter
finns på deras arbetsdörrar och på vår hemsida.

Expeditionen
Skolans expedition är öppen varje dag 08.00–16.00, och
där får du hjälp med allt som är administrativt kring
dina studier, CSN, inloggningar, datorer, m.m. Vänd
dig först till skolans expedition om du inte vet vem som
kan hjälpa dig: 08-400 289 72. Vår skoladministratör
Lena Berger Kourkouni arbetar på expeditionen lena.
berger.kourkouni@odengymnasiet.se.

Specialpedagog
Specialpedagogen kan hjälpa dig med särskilt stöd
om du har svårigheter med dina studier. Du kan prata

Biblioteket
Vill du låna en bok från vårt bibliotek gör du det i
Lärstudion.

CSN
Skolan följer de regler som Centrala studiestödsnämnden
(CSN) har för studiebidrag. Läs på deras hemsida för
detaljer. Närvaro är viktigt för dina studieresultat,
och du har studiebidrag för att bedriva heltidsstudier,
dvs. du ska vara närvarande för att få bidraget. Är du
olovligt frånvarandes fyra timmar eller mer per vecka
riskerar du att ditt bidrag inte utbetalas.
Närvaro
Blir det fel i din närvaroregistrering tar du upp det
med den lärare som du anser registrerat felaktigt. Din
vårdnadshavare registrerar på Schoolsoft om du är sjuk.
Betyg
När kursen är slut sätts betyg, och du ser på Schoolsoft på
din studieplan när ditt betyg är registrerat. Betyget sätts
samman till ett samlat betygsdokument när du tar din
examen i årskurs 3. Du får originalet. Skulle du behöva
ett nytt får du vända dig till Stadsarkivet, Stockholm stad.
Liljeholmshallen
Skolan har ingen egen idrottshall, utan idrotten bedrivs
i Liljeholmshallen. Adressen får du av idrottsläraren.
Introduktionselev, grundskolans ämnen
Läser du som introduktionselev ska du förutom
gymnasieskolans kurser också läsa grundskoleämnen
tills du är godkänd i grundämnet. Det framgår av din
studieplan vilka grundskoleämnen du ska läsa för att
bli nationellt behörig till ditt program. Målet är att du
ska vara klar med grundskolans ämnen ditt första läsår
på gymnasiet, men det kan se lite olika ut beroende
på din studieplan och möjlighet att prioritera första
året. När du är klar med grundskoleämnet tas ämnet
bort från ditt schema. Grundskoleämnena ligger
klockan 08.00-09.00 av schematekniska skäl. För att få
ut din gymnasieexamen måste du vara godkänd från
grundskolan. Du har rätt att pröva grundskoleämnen.
Nationellt behörig elev
Om du har minst betyget E i minst tolv ämnen
från grundskolan där matematik, engelska och
svenska/svenska som andraspråk är tre och för
samhällsprogrammet även minst E i samhällskunskap,
historia, religion och geografi plus fem ytterligare
ämnen är du nationellt behörig till gymnasieskolan.
För teknikprogrammet gäller minst tolv ämnen
där matematik, engelska och svenska/svenska som
andraspråk samt fysik, kemi och biologi samt sex
ytterligare ämnen. För hantverksprogrammet gäller
matematik, engelska, svenska/svenska som andraspråk
samt ytterligare fem ämnen för nationell behörighet.
Kurs
En kurs är på antingen 50, 100, 150 eller 200 poäng
och ligger på antingen en termin, ett läsår eller på fler
terminer. När kursen är slut sätts betyg i kursen. Det
betyget har du med dig i ditt slutbetyg.

