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Till föräldrar till elever i år 1     2019-08-20 
 
 
Välkomna till Nacka gymnasium  
Vi vill hälsa er hjärtligt välkomna till Nacka gymnasium och hoppas att er son/dotter kommer att 
trivas hos oss under sina tre gymnasieår.  
Vi har nu tagit emot 744 förväntansfulla, nyfikna och lite nervösa ungdomar. Torsdagen med upprop 
samt fredagens introduktion har gått bra, och den ordinarie undervisningen har nu kommit igång. 
Gymnasieskolan skiljer sig från grundskolan på många sätt, och säkert kommer era ungdomar hem 
med många frågor och synpunkter. Ni föräldrar får självklart gärna höra av er till skolan om det är 
något ni vill ta upp med oss. I första hand är mentor kontaktperson, men det går även bra att ringa 
till någon av oss i skolledningen. Studera gärna ”Elevens ABC” som finns på vår webb som en flik, den 
riktar sig lika mycket till er föräldrar som till våra elever.  
Vi kommer också att ordna en informationskväll för föräldrar i början av höstterminen, se nedan.  

 
Kommunikation och information  
Vi använder oss av flera kommunikationsvägar till er föräldrar. Det första vi vill be er om är att ni 
registrerar er. Ni gör det genom vår webb, fliken ”Vårdnadshavare” och ”Allt om SchoolSoft”. Vi 
använder uppgifterna till att upprätta en anhöriglista, skapa vårdnadshavarkonton i SchoolSoft 
samt registrera era e-postadresser. Hädanefter kommer ni inte få brev per post, utan 
informationen skickas med e-post, publiceras på vår webb och på SchoolSoft.  
När ni vill komma i kontakt med oss använder ni er av e-post och adresserna hittar ni enklast på 
vår webb under ”Kontakta oss”.  
 
Nollning  
Vi vill göra er uppmärksamma på att s.k. nollning förekommer bland gymnasieelever i 
Stockholmsområdet, även om företeelsen minskat de senast åren. Vanligen är det elever i tvåan 
som ”nollar” de elever som just börjat ettan. Inte heller vi på Nacka gymnasium har varit 
förskonade. En erfarenhet som vi delar med många andra skolor är att nollning ofta är 
förknippad med alkohol och har en stark tendens att urarta. 
Även om man har de bästa avsikter, så är det ibland svårt att styra vad som händer. Ryktet 
sprider sig, elever från andra klasser och andra skolor strömmar till, och det blir till slut svårt att 
kontrollera vad som händer.  
Vi rektorer på Nacka gymnasium vill på detta sätt informera er föräldrar om att skolan med 
skärpa tar avstånd från nollning. Vi rekommenderar alla elever i ettan att avstå från att delta i 
nollning. Aktiviteterna äger rum på elevernas fritid och skolan kan inte styra över den. Ingen 
planering, information eller penninginsamling i syfte att köpa alkohol till minderåriga (s.k. 
langning) får ske under skoltid. I de fall vi i förväg får information om att nollning planeras talar vi 
med de berörda eleverna, både de tvåor som arrangerar aktiviteten och de ettor som inbjuds. Vi 
uppmanar dem att avblåsa planerna mot bakgrund av den erfarenhet vi har av nollning. Vi 
arbetar hårt för att eleverna ska avstå från nollning, men vi har ingen formell rätt att reglera vad 
eleverna gör på sin fritid. Det har bara ni föräldrar!  
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Hemsidan (www.nacka.se/nackagymnasium)  

För att veta vad som är på gång på Nacka gymnasium är det bra att regelbundet gå in på Nacka 
gymnasiums hemsida och ta del av informationen under rubrikerna Nyheter och 
Vårdnadshavare. Där strävar vi efter att räta ut frågetecken, inte bara om nollning och 
insparksfester o. dyl. utan även om mycket annat av intresse för föräldrar. Där hittar ni också 
schema, läsårsdata, kontaktuppgifter och Elevens ABC som förklarar mycket om gymnasieskolan.  

 
Elever med diagnosticerad inlärningsproblematik.  
Elevhälsan på Nacka gymnasium efterfrågar skolhälsovårdsjournalerna från de knappt 100 
grundskolorna som våra elever kommer från. Ibland tar detta insamlandet tid samt att det 
förekommer även att viss inlärningsproblematik inte finns nedtecknat i elevens journal. Har er 
dotter/son någon diagnosticerad inlärningsproblematik ska ni kontakta Johanna Fried, 
specialpedagog johanna.fried@nacka.se alt. Tel 718 9741 så att adekvata insatser kan sättas in. 
Bifoga gärna den skriftliga diagnosen för att underlätta utredningsarbetet.  
 
Delad vårdnad  
Det här brevet skickar vi till våra elevers folkbokföringsadress då det är den kontaktinformation 
vi får via antagningen. Har ni som föräldrar delad vårdnad och skolans information ska skickas till 
olika vårdnadshavare ska båda registrera sig på den beskrivna länken och därefter på SchoolSoft. 
Saknar ni som vårdnadshavare tillgång till internet och e-post kontaktar ni respektive skolas 
assistent.  
 
Lånedatorer  
Nacka gymnasium har sedan många år ett ”One to One” system. Eleverna har tillgång till en 
digital enhet genom stationära datorer i datorsalar eller bärbara datorer i rack som förvaras i 
skolan. Ifall man önskar kan man låna en digital enhet av skolan. Låneutrustningen är beroende 
av inriktningen på utbildningen. Man kan också ta med egen digital enhet. 
För att eleverna ska få tillgång till våra IT resurser som konto, nät, lagringsutrymme, e-post, osv 
ska ett EDU-avtal undertecknas av elev och vårdnadshavare. För de elever som erbjuds lån av en 
digital enhet, Chromebook eller PC, ska dessutom ett låneavtal skrivas under. Avtalen delas ut av 
mentor under introduktionsdagarna. Påskrivna låneavtal (2 ex) ska tas med till skolan i samband 
med utlämningen av lånedatorer. Undertecknade EDU-avtal lämnas till mentor. Avtalen finns 
också att hämta i IT – supporten (E 001). 
 
CSN och närvaro  
Förutom att närvaro i skolan är starkt korrelerad till elevernas resultat är det närvaron som är 
underlag för studiebidraget. För omyndig elev är det vårdnadshavare som anmäler eventuell 
frånvaro. Är frånvaron inte anmäld betecknas den som ogiltig. Även anmäld frånvaro kan prövas 
och bedömas vara ogiltig. Som vårdnadshavare får man ett meddelande via e-post ifall 
sonen/dottern är frånvarande. CSN har stramat upp reglementet kring frånvaron de senaste 
åren och studiebidraget dras ifall man varit ogiltigt frånvarande en handfull timmar vid några 
tillfällen under en månad. Inledningsvis dras studiebidraget under en månad.  
Vårdnadshavare anmäler frånvaro i SchoolSoft. 
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Informationsmöte 

I mitten av september har vi informationsmöten för er föräldrar. Vi berättar då om 
gymnasieskolan i stort, Nacka gymnasium mer specifikt och mer detaljerat om de olika 
utbildningarna. Passa gärna på att få träffa din dotters/sons mentor vid de klassvisa mötena 
efter de gemensamma informationerna.  
 
 
Datum Skola  Tid  Sal  Klass  
 
Tor 5 sep N&T  18.00  E 003  BA19, ED19, EE19a, EE19b  

Tis 10 sep N&T  18.00  Matsal  TDI19a, TDI19b, TT19a, TT19b 

Tis 10 sep N&T  19.00  Matsal  NAS19, NN19a,NN19b,NN19c, NB19,NU19 

 

NN19c inbjuds också till ett infomöte av mentorerna vid annan tidpunkt.  

 

Med vänliga hälsningar och hopp om ett gott samarbete under de tre gymnasieåren! 

 

 

Jarl Axelsson    Helen Bejmar 

Rektor Skola Natur & Teknik   Rektor Skola Samhälle 
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