
 
 
Välkommen till 
Stiernhööksgymnasiet!  
Varmt välkommen till Stiernhööksgymnasiet. Vi 
hoppas att du skall trivas på skolan och att 
gymnasietiden skall bli både till nytta och till glädje 
för dig. ���� 

Skolans vision "Stiernhööksgymnasiet är en skola 
där elever och personal trivs och där alla känner 
stor gemenskap. Skolan har en vacker, kvalitativ 
och modern utbildningsmiljö. Undervisningen 
ligger i framkant, är tydlig och utmanar eleverna 
på ett positivt sätt. Möt din framtid hos oss." 

Alla som ska börja ettan börjar en dag tidigare än 
resterande elever. De första dagarna för åk 1 är 
introduktionsdagar som är till för att ge dig en så 
bra start som möjligt på dina studier. 

Vi ses i Tunets aula (Masvägen 15) den 16 augusti 
klockan 09.00! 

Välkommen! 

/All personal på skolan 

Läsårsdatum för åk 1 
Höstterminen 2022 
2022-08-16 – 2022-12-21 

Vårterminen 2023 
2023-01-11 – 2023-06-08 

Lovdagar 2022-2023 
Höstlov 2022-10-31 – 2022-11-04 
Jullov 2022-12-22 – 2023-01-10 
Sportlov 2023-02-27 – 2023-03-03 
Påsklov 2023-04-07 – 2023-04-14 
Helgdagar (lov) 2023-05-01 
                             2023-05-18 – 2023-05-19 
                             2023-06-05 – 2023-06-06 

Föräldramöte 
Föräldramöte för ettornas föräldrar planeras 
preliminärt till torsdag 22 september klockan 
18.00. 

Mentor 
Som elev på gymnasiet har du en mentor som 
följer din kunskapsutveckling och studiesituation 
under hela din studietid. 

Individuell studieplan 
På gymnasiet har du en individuell studieplan. I 
den står vilka kurser du läser och planerar att läsa.  

Elevhälsa 
Vid skolan finns skolsköterska, skolkurator, 
speciallärare, specialpedagog och SYV. Skolan har 
även tillgång till skolläkare och skolpsykolog.  
Kurator: sandra.noren@rattvik.se 
Skolsköterska: stina.vikman@rattvik.se 
Specialpedagog: silke.steinborn@rattvik.se 
SYV: maria.bobergandersson@rattvik.se 
SYV: madeleine.blixt@rattvik.se 

Mat och specialkost 
Stiernhööksgymnasiet har fantastisk skolmat och   
serverar så mycket KRAV-märkt, hemlagat och 
egenproducerad mat som möjligt. Vid 
Stiernhööksgymnasiet är lunchen gratis. Alla elever 
har dessutom möjlighet att köpa frukost (måndag-
fredag) och middag på skolan (måndag-torsdag). 
Har du behov av specialkost finns en blankett på 
skolans webbsida som du kan skriva ut, fylla i och 
skicka till skolan i bifogat svarskuvert. 

Försäkring 
Du är under din studietid kollektivt olycksfalls-
försäkrad genom SVEDEA. Försäkringsavtalet finns 
på kommunens webbsida www.rattvik.se. 
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TEAMS 
TEAMS är skolans huvudsakliga kommunikations-
plattform. Här arbetar elever och lärare dagligen 
med olika material och verktyg. 

UNIKUM 
Unikum är skolans lärplattform. Här har elever och 
vårdnadshavare tillgång till den dokumenterade 
kunskapsutvecklingen. I Unikum får 
vårdnadshavare även information från skolan.  
Vårdnadshavare använder appen ”Unikum Familj” 
och inloggning sker genom Bank-ID. Du kan som 
vårdnadshavare logga in från mitten av augusti.  
Eleverna får sina inloggningsuppgifter vid skolstart. 

Studiehjälp, CSN 
Studiebidraget behöver du inte ansöka om utan 
CSN skickar ut ett beslut om studiebidrag till dig 
(om du är myndig) eller till dina vårdnadshavare 
inför varje nytt läsår. Extra tillägg måste du däremot 
ansöka om och är behovsprövat. Blanketter finns 
på CSN:s hemsida. 

Inackordering 
Inackorderingstillägg söker du genom att kontakta 
din hemkommun. Du måste ansöka om nytt 
inackorderingstillägg inför varje läsår. I ansökan 
behöver du bifoga en kopia på hyreskontraktet. Du 
som ska bo på Stiernhööksgymnasiets internat får 
ditt hyreskontrakt i samband med inflyttning. 

Heltidsstudier 
På gymnasiet studerar du på heltid. Det innebär 
bland annat att du måste närvara för att få ditt 
studiebidrag. Om du har hög frånvaro kan ditt 
studiebidrag komma att dras in.  

Sjukfrånvaro 
Giltig frånvaro kan vara sjukdom. Om du är sjuk 
måste du eller din vårdnadshavare (om du är under 
18 år) anmäla det. När du blir myndig ska du själv 
anmäla din sjukfrånvaro. Intyg om sjukskrivning 
efterfrågas efter femte sjukdagen. Om du är sjuk 
upprepade tillfällen kan intyg efterfrågas även om 
antalet sammanhängande dagar inte uppgår till 
fem.  

Så anmäler du sjukfrånvaro 
För vårdnadshavare med barn under 18 år: anmäl 
frånvaro via appen ”Unikum Familj”. Välj 
”Frånvaro”. Välj det barn som du ska 
frånvaroanmäla. 

Ledighet 
Om du vill söka ledigt är det viktigt att du är ute i 
god tid så att skolan hinner bedöma möjligheten 
till detta. Mer information finns på skolans 
webbsida samt på TEAMS. 

Resor och busskort 
Första skoldagen åker alla elever gratis till skolan. 
På skolan får de ett tillfälligt busskort som gäller 
fram tills ordinarie busskort skickas hem. Ansökan 
om ordinarie busskort görs av vårdnadshavare på 
skolans webbsida. Se ”Information inför skolstart”. 
Om busskort beviljas skickar Dalatrafik hem detta 
till dig i oktober. Du kan inte ha både 
inackorderingstillägg och busskort samtidigt. 

Infotek 
Skolan har ett ”Infotek” som består av bibliotek 
och teknisk support. Där kan du låna böcker och 
tekniska hjälpmedel, få supporthjälp samt sitta och 
plugga. Alla böcker, digitala läromedel samt dator 
lånas ut och registreras i Infoteket. Du ansvarar för 
att återlämna allt lånat material i gott skick. Skadat 
material eller material som inte lämnats tillbaka 
är elev eller vårdnadshavare skyldig att ersätta. 

Datorer 
Du som elev kommer att få låna en dator under din 
studietid som du sedan lämnar tillbaka när du 
slutar. 

Bo på skolan 
Om du behöver bo på skolans internat ansöker 
vårdnadshavare boende via webbsidan. Där kan ni 
även läsa om priser, incheckningstider och vad du 
som elev behöver ta med dig. Vi garanterar alla 
ettor boende om ansökan inkommer före 1 
augusti. 

Information inför skolstart 
Senast den 1 augusti vill vi att du går in på 
www.stiernhooksgymnasiet.se och fyller i följande 
uppgifter digitalt: 

1. Kontaktuppgifter (viktigt för att få tillgång 
till skolans system) 

2. Ansökan om busskort 
3. Uppgifter om tidigare skolgång 
4. Ansökan om boende på internat 
5. Ansökan om stallplats 

Skriv ut och skicka in (vid behov) blanketterna: 

1. Specialkost 
2. Journalrekvisition (skickas in om du inte 

gått högstadiet i Rättviks kommun) 
3. Hästpolicy 
4. Stallkontrakt 

Kontakt 
Kontaktuppgifter till personalen på skolan hittar du 
på webbsidan www.stiernhooksgymnasiet.se 
 
Du kan också ringa kommunens växel 0248-700 00. 
Gymnasiets mailadress är gymnasiet@rattvik.se. 
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