Läsåret
2022/23

Sunne Gymnasieskola

Välkommen till
Sunne
Gymnasieskola
/Södra Viken!

Läsårsplanering

HT 2022
Skolstart
Lovdag
Höstlov
Sista terminsdag

16 augusti – 22 december
16 augusti
30 september
31 oktober – 4 november
22 december

VT 2023
Skolstart
Sportlov
Lovdag
Påsklov
Lovdag
Lovdag
Lovdag
Läsårsavslutning

10 januari – 9 juni
10 januari
27 februari – 3 mars
17 mars
11 april – 14 april
19 maj
22 maj
5 juni
9 juni

Friluftsdagar läggs i samråd med idrottslärare under
läsåret med reservation för eventuella ändringar.

Skoltider
Öppettider
skolmatsal

Måndag - torsdag
Fredag

08.30-15.00
08.30-14.00

Frukost
Fm kaffe
Lunch
Middag
Kvällsfika

07.30-08.20
09.30-10.00
11.20-13.00
16.15-16.55
19.00-20.30
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Kontaktuppgifter
Kontakt

Ledning

Elevhälsa
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Adress:

Sunne kommun
35. SG/Södra Viken
686 80 Sunne

Webb:

www.sodraviken.se
www.facebook.com/sodraviken
Instagram @sgsodraviken

Epost:

sodraviken@sunne.se

Expedition:

0565-155 55

Elevfrånvaro:

0565 162 50

Rektor:

Monica Olofson
0565-155 50
monica.olofson@sunne.se

Biträdande rektor:

Ronnie Palmquist
0565-179 30
ronnie.l.palmquist@sunne.se

Kurator:

Maria Eklund
0565-155 56
maria.eklund@sunne.se

Skolsköterska:

Maria Smegärd
0565-155 57
maria.i.smegard@sunne.se

Specialpedagog:

Monika Wahlund
0565-164 92
monika.wahlund@sunne.se

Speciallärare:

Eva Bergström
0565-156 61
eva.bergstrom@sunne.se

Studie- och
yrkesvägledning

Har du frågor kring olika val under studietiden eller
frågor inför framtiden har du möjlighet att kontakta vår
studie och yrkesvägledare Karin Lundkvist.
Studie och
yrkesvägledare:

Mentorer

Karin Lundkvist
0565-168 06, 076-1053281
karin.lundkvist@sunne.se

Din närmaste kontaktperson på skolan är mentorn.
Mentorn följer upp din kunskapsmässiga och sociala
utveckling. Han/hon har också kontakt med dina
föräldrar och varje vecka träffar du mentorn på en
särskild mentorstid.
Här kan du skriva kontaktuppgifter till din mentor:

Övriga
kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till alla lärare och annan personal hittar
du på vår hemsida www.sodraviken.se du kan även ringa
expeditionen på 0565-155 55.
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Ordningsregler
På en skola där många ska leva tillsammans, skapas
trevnad om vi visar varandra hänsyn, förståelse och
hjälpsamhet. Studiekontraktet gäller under den tid
eleven är inskriven i gymnasieskolan.
Under min studietid på SG/Södra Viken skall jag
• Ta ansvar för mina studier både i skolan och vid arbet
splatsförlagd utbildning.
• Använda skyddskläder/utrustning när undervisningen
kräver det.
• Själv ansvara för de kläder/utrustning som skolan 		
förser mig med. Kläder och utrustning ska finnas på
skolan och användas för att förebygga olyckor och 		
skador.
• Anmäla sjukfrånvaron till skolan senast när skoldagen
börjar kl. 08.30.
• Respektera varje människas egenvärde och inte 		
utsätta andra för kränkande behandling.
• Ej bära kläder/märken med rasistisk/drogrelaterad/		
pornografisk anknytning.
• Följa skolans ordningsregler och i förekommande fall
inriktningens fastställda policy.
• Inte inneha eller bruka narkotika, alkoholhaltiga 		
drycker eller andra berusningsmedel i skolan/skol-		
området och på internatet. På skolan råder 		
även tobaksförbud.

SG/Södra Vikens åtgärder och krav
• Om eleven inte uppfyller sina åtaganden kontaktas 		
vårdnadshavaren. Skolan, vårdnadshavaren 		
och eleven försöker gemensamt hitta en situations-		
anpassad lösning.
• Rapportering sker till CSN om elev som p g a ogiltig 		
frånvaro har mer än 4 timmars frånvaro under en
4 veckors period, varvid CSN kan besluta att 		
dra in studiebidraget.
• Du som är inskriven vid gymnasiesärskolan ansöker
om bidrag hos Försäkringskassan och inte CSN.
• Elevskåpen är skolans egendom – vid behov av kontroll
har skolan rätt att öppna dem i närvaro av rektor.
• Innehav eller bruk av narkotikaklassade preparat 		
medför omedelbar avstängning från utbildningen. 		
Överträdelse kan medföra förvisning från skolan.
• Vid misstanke om drogmissbruk och/eller alkoholintag
och /eller innehav av droger eller alkohol kontaktas 		
vårdnadshavare och tester erbjuds.
• Innehav eller förtäring av alkoholhaltiga drycker eller
andra berusningsmedel beivras strängt och medför 		
förvisning från skolan.
• Elev som avstängs från skolan har inte rätt att vistas i
elevboendet eller på skolans område.

Vårdnadshavarens åtaganden
• Att ta ansvar för eleven under hela studietiden.
• Att ta ansvar för att eleven får det stöd som behövs för
Skolan erbjuder
att eleven skall klara sin boende- och fritidssituation.
• En gymnasial utbildning av hög kvalitet med god 		
• Att alltid samverka med skolan för att lösa eventuella
elevvård genom att all personal arbetar med eleven i
problem som kan tänkas uppstå beträffande elevens
centrum.
studiesituation eller boende- och fritidssituation.
• En skola där eleverna ska uppleva en trygghetskänsla.
• Om eleven inte uppfyller de överenskommelser som
• Möjlighet för elever att ha inflytande på utbildningens
studiekontraktet innebär, kan eleven förvisas 		
utformning och verksamheten vid skolan.
• En skola i nära samverkan med respektive utbildnings- från skolan.
inriktnings näring.
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Allmän info A-Ö
Arbetsgång
vid elevers
trafikbeteende

Brandinstruktioner
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Södra Viken har lärare som godkänts av Transportstyrelsen som förarprövare. Dessa lärare kommer inte
att bevilja några körkortsbehörigheter för elever som
uppvisar ett trafikbeteende som inte är förenligt med
körkortslagen. Exempel på sådana beteenden kan vara
att elev, på skoltid, blåser positivt vid alkotest, att elev vid
framförande av fordon bryter uppsatta regler och utsätter sig själv och andra för fara.

Eleven uppmanas att läsa brandinstruktioner som finns
uppsatta i varje byggnad på skolområdet. Återsamlingsplats vid brand är parkeringen vid matsalen, gäller
både dagtid och nattetid.

Dagsaktuell info

Sunne kommun använder Microsoft Teams som
arbetsredskap och informationskanal. Här hittar du som
elev information, uppgifter mm och kan hålla kontakt
med elever och personal.

Datorer, regler IT

Datorer, digitalkameror och internet används som
ett naturligt redskap i undervisningen. Datorerna är
avsedda att användas i samband med aktiviteter kopplade till undervisningen vid skolan. Skolans datorer ska
endast användas i studiesyfte. Som elev erbjuds du en
personlig inloggningskod och i samband därmed kommer du att få skriva under skolans gällande IT policy.
Låneavtal för dator tecknas vid skolstart.
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Djur
Droger

Frånvaro

Försäkringsinformation

Förvaring av
dina saker
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Djur får inte medtagas på skolområdet/internatet.

Alkohol, narkotika eller andra droger får inte förekomma,
inte heller att någon uppträder påverkad av någondera.
Vid misstanke om droganvändning/missbruk (rykten,
studerandes uppgifter, egna observationer) kommer
skolans personal att agera enligt skolans drogpolicy.
Behöver du eller någon du känner stöd så kontaktar du
elevhälsan.

Är du sjuk skall du anmäla din frånvaro senast kl 08.30
varje dag till vår frånvarotelefon 0565-162 50 eller via
Skola24. Om du inte är myndig ska dina föräldrar ringa. Är
du inackorderad på skolan och blir sjuk skall du resa hem.

Du är olycksfallsförsäkrad under tiden du är inskriven
som elev på skolan. Försäkringen gäller skoltid, fritid
och ferier. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att
skolan inte har någon försäkring som täcker elevernas
privata ägodelar. Om du har värdefulla saker på ditt rum
på internatet eller i elevskåp rekommenderar vi att du
har en hemförsäkring som täcker detta.

Du som pendlar till skolan blir tilldelad skåp att förvara
dina böcker och skyddsutrustning. Till vissa skåp
tillhandahåller du eget hänglås.

Information till
vårdnadshavare

Kameraövervakning
Kommunikationer

Ledighet

Läromedel

Sunne kommun använder elevsystemet Schoolsoft
samt Skola24. Alla elever och vårdnadshavare (för
elever under 18 år) kan logga in med mobilt Bank ID.
Länk till Skola24 finner du på www.sodraviken.se. Där
finner ni b la schema, studieplan och elevens närvaro/
frånvaro.

På skolans område finns övervakningskameror utomhus och i internatets korridorer.

Buss 213 går till och från Sunne varje skoldag.
Söndag/dag närmast skoldag går buss 213 som kvällsbuss med en tur till Södra Viken.

Ledighetsansökan, se länk på hemsidan sodraviken.se/
elevinformation.
Mentor kan bevilja tre dagar ledigt per läsår. Längre
ledighet kan beviljas av rektor. Ansökan om ledighet för
omyndig elev görs av vårdnadshavare.

De flesta läroböcker får du låna. Vårda dessa väl då
böckerna är klassuppsättningar. Borttappade och
trasiga böcker skall ersättas av eleven. Förbrukningsmaterial som pennor, pärmar, anteckningsmaterial finns
att köpa i centralförrådet före och efter lektionstid.
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Måltider

Nycklar/Låstaggar
Parfymfri skola
Personuppgifter

Plan mot
diskriminering
och kränkning

Du som pendlar till skolan har möjlighet att köpa frukost/
middag som serveras i matsalen. Skollunchen är
kostnadsfri för alla elever. Det finns även möjlighet till
take-away.
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Rökning och snusning är inte tillåtet på Sunne
Gymnasieskola /Södra Viken. Vår strävan är att vara
en tobaksfri zon. Rök- och snusförbudet gäller på hela
skolans område. Detta är för allas trevnad och är en
hälsofrämjande åtgärd. Elevhälsan erbjuder stöd till dig
om du röker eller snusar och vill sluta.
Utdrag ur Tobakslag (1993:581) 2 §
Rökning är förbjuden
1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt
på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid
förskolor och fritidshem.

För borttappad nyckel debiteras 300 kr, för borttappad
låstagg 100 kr.

Sunne kommun är en parfymfri kommun vilket innebär
att vi undviker starka dofter i skolan.

På www.sunne.se finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter enl GDPR föreskrifter.

På Sunne Gymnasieskola / Södra Viken behandlar vi
alla lika. För att ingen ska känna sig kränkt accepteras
inte kläder, märken eller annat material med rasistiskt,
pornografiskt eller på annat sätt diskriminerande innehåll, varken i tryck eller i digital form. Var alltid uppmärksam på, motverka och rapportera all psykisk eller fysisk
mobbning, hot eller våld.
Vi arbetar utifrån en plan mot diskriminering och kränkning för en trygg miljö. Planen finner du på
www.sunne.se och på skolans hemsida www.sodraviken.se.

Plagiatkontroll

Rökning och
snusning

För elevarbeten, prov mm används digitalt system för
plagiatkontroll.

Skolans
värdegrund

Sunne Gymnasieskola delar Sunne Kommuns
värdegrund som handlar om Respekt, Utveckling och
Professionalism.
Respekt
Innebär att vi har ett ärligt och gott bemötande. Vi är
lyhörda för synpunkter och åsikter som kan utveckla
skolan och vår verksamhet. Vi respekterar och tar vara
på varandras olikheter och ser dem som styrkor. En
positiv inställning till våra olika förmågor stärker skolan
och hjälper oss att tillsammans finna nya vägar.
Utveckling
Innebär att vi ligger steget före via en lärande kultur som
präglas av flexibilitet. Genom nyfikenhet, öppenhet och
kreativitet skapar vi framtidstro, vilket resulterar i en god
arbetsmiljö som främjar hälsa och arbetsglädje.
Professionalism
Innebär att vi är till för och ska ge den bästa servicen till
våra elever, personal och övriga kontakter. Professionalism i våra kontakter utåt innebär att vi som medarbetare ger ett gott och tryggt bemötande. Trovärdighet
bygger vi genom kvalitet, flexibilitet och en förmåga att
lyssna. Professionalism i våra kontakter internt innebär
att vi som medarbetare stöttar varandra, är lojala och
engagerade.
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Skyddsutrustning

Studiemedel

Studiemedel Gymnasiesärskolan
Undervisning ute

Utvecklingssamtal
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Skolan förser dig med arbetskläder och den skyddsutrustning som är nödvändig för din säkerhet i
utbildningen. Avbryter du dina studier återlämnas
kläderna till skolan, alternativts köps ut.

Studiebidrag beviljas från och med kvartalet efter det
att du fyllt 16 år och till och med vårterminen det år då
du fyller 20 år. Den som är över 20 år kan ansöka om
studiemedel. Studiehjälpen består år 2022 av:
• Studiebidrag (1250 kr/mån)
• Extra tillägg (behovsprövat)
• Inackorderingstillägg beroende på avstånd mellan 		
hem och skola, kontakta din hemkommun för 		
information och blanketter.
• Dagliga resor i form av gymnasiekort. Minst 6 km
till skolan.
• Inackorderingstillägg och gymnasiekort kan ej
utgå samtidigt.

Du som är inskriven vid gymnasiesärskolan ansöker om
bidrag hos Försäkringskassan och inte CSN.

Arbetsplatsförlagt
lärande, APL

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en stor del av din utbildning då du är ute på olika företag och får prova på yrket och
använda dina kunskaper som du har fått på skolan.
På vår gymnasieskola finns APL- samordnare som
kan vara behjälplig att hitta företag där du kan göra din
praktik.
APL -samordnare:
Stefan Ögren
0565-155 98, 073-2708130
stefan.ogren@sunne.se
Du kan göra praktiken på företag i Värmland eller på
annan ort i Sverige
Matersättning
I samband med APL har du rätt att få ersättning för dina
lunchutlägg med 25 kr per närvarodag. Din handledare
redovisar närvaron digitalt till skolan efter avslutad APLperiod. För att du ska slippa uttagsavgift ber vi dig uppge
ett kontonummer som ersättningen kan sättas in på. All
utbetalning sker i slutet av terminen.
Resebidrag
För den som är inackorderad eller har busskort:
• Ansökan om resebidrag finns på skolexpeditionen.
OBS! Det är ett bidrag, inte ersättning. Se tabell om
ersättningsnivå på nästa sida.
• Vid praktik där övernattning krävs söker man “inackorderingsbidrag vid praktik” i sin hemkommun, gäller
även om man redan har inackorderingsbidrag för sitt
elevboende.

Som elev på SG/Södra Viken är du ofta utomhus och
behöver ha lämpliga kläder och skor för detta.

Minst en gång per termin kommer du och dina föräldrar
att bjudas in till utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalets syfte är att informera om skolarbetet. Du och dina
föräldrar har då möjlighet att träffa mentorn.
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Storlek på kontant bidrag
Enskild resa bostad-praktikplats (enskild resa bostadskola)

Avstånd i km		
Bidrag kr/månad
(bostad-skola)
6			484
13			625
19			779
27			959
36			1134
46			1303
56			1409
66			1453
Räkneexempel; eleven bor 35 km från praktikplatsen
och har rätt till kontantersättning 5 dagar på en praktikperiod. Ersättningen blir då 959kr x 1/4 = 240kr
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Sunne Gymnasieskola

