
Välkommen
till Sveriges första elev- och lärarägda skola

Startad 1999



Det finns friskolor

utan vinstintressen

och aktieutdelningar

Allt eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten



Riktlinjer under coronapandemin

Med anledning av den pågående

coronapandemin kommer vår skola, i likhet med 

andra gymnasieskolor, att vidta åtgärder för att

förhindra smittspridning. Skolan är öppen enligt

Skolverkets beslut och vi följer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Undervisningen kommer huvudsakligen att ske i

skolans lokaler. Skolledningen kommer att följa

utvecklingen av pandemin och fortlöpande vidta

de åtgärder som krävs.



• Vid minsta sjukdomssymtom stannar eleverna hemma från skolan. Om 

de känner av symtom under dagen går de hem. De meddelar

expeditionen först.

• Eleverna ska vistas så kort tid som möjligt i skolan. En kommer strax

innan lektionen börjar och lämnar skolan efter sista lektionen.

• God handhygien är ett krav. Tvål finns på samtliga toaletter och

handsprit finns tillgänglig i alla utrymmen.

• Vi håller avstånd till varandra – minst en armlängd.

• Alla är fria att bära munskydd, men de måste skötas korrekt. Lärarna

kan begära att eleverna ska ha munskydd på sig under vissa lektioner. 

Personal kommer att bära visir vid vissa tillfällen.

• Bänkarna i klassrummen är separerade. I varje klassrum finns

ytdesinfektion och eleverna ska torka av sin bänk efter lektionen. 

Salarna kommer att vädras så ofta som möjligt.



• Vi undviker att samla fler elever än en klass i taget.

• När vi möts i korridoren håller vi höger. I korridorer och allmänna

utrymmen ska det vara lugnt. Vi undviker spring och bus.

• Alla uppmanas att torka av sina iPads, datorer och mobiler med 

ytdesinfektion ofta.

• Skollunchen kan ätas i matsalen, alternativt hämtar eleverna en 

matlåda och äter på valfri lämplig plats. I matsalen hjälper våra

trygghetsvärdar till att övervaka matkön.

• Eleverna uppmanas att gå ut under raster och luncher. En del lektioner

kommer att genomföras utomhus i Trekantsparken.

• Distansundervisning kan komma att ske och när det blir aktuellt får

aktuell klass information om det via SchoolSoft.

• Vi undviker kollektivtrafiken om det är möjligt.

• Vi tar inte emot besök i skolan av kompisar eller före detta elever. 

Vårdnadshavare är välkomna när vi har bestämt möte.



DANS

• Golven i danssalarna ska torkas av efter varje lektion. Salen vädras

maximalt. Övningar kommer att anpassas.

MUSIK

• Instrument, datorer och mikrofoner torkas av enligt lärares instruktioner

efter användning. Till mikrofoner används särskilda mickskydd. 

Ensembler kan komma att minskas i storlek efter lärares indelningar.

TEATER

• Att hålla ett respektfullt avstånd gäller under lektionerna. Övningar

kommer att anpassas och kroppskontakt undvikas. Golven städas

dagligen.



Samarbete skola & hem

• En framgångsfaktor

• Ni känner era barn bäst

• Vi ska ge dem en kvalitativ utbildning

• Välkomna att kontakta oss

• Vi ser fram emot ett gott samarbete!



DANS OCH KOREOGRAFI 

spetsutbildning

samarbete med Dans- och cirkushögskolan



MUSIK – fyra inriktningar

• Performing Arts

• Sångare - Musiker

• Singer-songwriter

• Multi-musiker



TEATER 

Skådespeleri och regi 

Tre fullständiga produktioner under studietiden



Mentorn

• Stöttar eleven under studietiden.

• Är kontaktperson för hemmet.

• Håller ett utvecklingssamtal per termin med elev samt 
vårdnadshavare om eleven är omyndig. Första 
samtalet tisdag 10 november.

• Skickar vidare till annan hjälp vid behov.

• Tar kontakt med er i början av terminen.



Elevhälsoteamet

• Leds av rektor Carina

• Består av skolkurator, skolsköterska, 

skolläkare, studie- och yrkesvägledare, 

specialpedagog samt skoladministratör.

• Vi arbetar både utifrån behov samt

förebyggande och främjande.

• Vi kontaktar

berörda vårdnadshavare och planerar

för stöd som kan behövas.



Särskilt stöd

• Kompensatoriska hjälpmedel på iPad och dator vid läs-
och skrivsvårigheter (inskanning, talsyntes, rättstavningsprogram, 
Inläsningstjänst osv). Eleven får utbildning och träning men måste själv 
ta ansvar.

• Studiehjälp på tisdagar (läxhjälp, eget arbete med lärarstöd)

• Special- och stödundervisning i liten grupp eller individuellt

• Samtal med skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare

• Diagnoser i början av årskurs 1 för tidiga stödinsatser

• Mesta möjliga information om svårigheterna önskas (t ex tidigare 
utredning) underlättar för oss.



Drogförebyggande arbete

• Antirökpolicy

• Droghundar kan 

förekomma i skolan

• ”Rökslutargrupper”

• Rektor ringer hem om 

elev under 18 år röker.

• Tidig upptäckt

• Trygghetsvärdar inom 

Campus Liljeholmen



SchoolSoft

• Här finns länkar till filmer som lär ut hur 

vår skolplattform SchoolSoft fungerar.

• https://www.schoolsoft.se/support

• Inloggningsuppgifter skickas hem till 

vårdnadshavare i brev under vecka 36.

https://www.schoolsoft.se/support


Närvaro
• Närvaroplikt i gymnasiet

• Passa tiden: Hänsyn mot kamrater och lärare = bättre 
studieresultat! Vissa lektioner missar man helt om man 
kommer efter starttid.

• Sjukanmälan görs av vårdnadshavare senast kl 8.30 varje 
sjukdag till tel. 08-709 22 70 eller på Schoolsoft tills eleven fyller 
18 år.

• Skolk och sen ankomst kan påverka studiebidraget (CSN)

• Oanmäld frånvaro meddelas omedelbart vårdnadshavare per

e-post eller sms



Betyg
A: Högsta betyget. Kunskapskrav angivna.

B: Kunskapskrav uppfyllda för C och till övervägande del för A

C: Kunskapskrav angivna.

D: Kunskapskrav uppfyllda för E och till övervägande del för C.

E: Lägsta godkända betyg. Kunskapskrav angivna.

F: Icke godkänt betyg.

• Betyg ges endast på avslutad kurs. Eleven samlar kursbetyg 
under tre år till sitt slutbetyg i gymnasieexamen

• Eleven ansvarar för att ta igen om hon missar någon del av 
kursen

• Resultat från prov och redovisningar visas på Schoolsoft

(i möjligaste mån)

• Utvecklingssamtal 1 gång per termin



Ledighet

• Hög kvalitet förutsätter närvaro. 

Förlägg semesterresor till loven! 

• Ta reda på om ledighet är möjlig INNAN ni bokar resa etc.

• Ledighetsansökan undertecknas av vårdnadshavare, 
lämnas till mentor minst två veckor innan ni behöver få 
besked. Eleven inhämtar lärarnas bedömning.

• Beviljas/avslås utifrån bedömning av elevens 
studiesituation, grupprocesser, viktiga prov mm. Från 
produktionsveckor och nationella prov ges inga ledigheter.



iPad: policy och avtal

• Alla elever får låna platta under hela skoltiden

• Läraren bestämmer om plattan ska användas 
under lektionen, och till vad

• Missbrukad platta återtas av skolan

• Platta aktas och vårdas (elev/vårdnadshavare kan 
annars bli ersättningsskyldiga)



Ettornas Dag

• Fredag 4 september kl.10-14, efter 

morgonens språklektioner.

• Vinterviken, Gröndal

• Vi promenerar dit tillsammans från 

skolan

• Coronaanpassade samarbetsövningar

• Gruppstärkande aktiviteter

• Skolan ordnar matlåda

• Kläder efter väder (utomhus)



Organisation

• Huvudman: Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för.

• Styrelsen är skolans huvudman. Rektor deltar på mötena.

• Medlemmar: Elever (frivilligt) och personal vid skolan. Insats 
300 kr som återbetalas vid utträde. Årsavgift 100 kr.

• Arbetslagen för dans, musik, teater och teori har viktiga 
uppgifter i det dagliga arbetet. Elevrepresentanter deltar i 
diskussioner och beslut.

• Schemalagt klassråd varje vecka diskuterar aktuella frågor och 
skickar representanter till övriga beslutande möten.



Diverse bra att veta

• 240 elever från hela landet

• Olycksfallsförsäkring dygnet runt

• Lokalerna öppna för plugg och rep kl 07.30-18.00

• Nollning är förbjuden – säg till om ni hör talas om det!



FRÅGOR?

www.estetiska.se


