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1. Luleå gymnasieskola – med kunskap och framtidstro i centrum 
Vår skola är en av Sveriges största med ungefär 2 400 elever. Skolan består av fem kvar-
ter: Hackspetten, Lärkan, Kungsfågeln, Örnen och Hälsans hus. Vårt motto är kunskap 
och framtidstro i centrum. Det kommer sig av att vår skola ligger i centrum av staden 
Luleå, men också för att vi tycker att det viktigaste är att ge elever goda kunskaper. 
Goda kunskaper gör att du kan få ett arbete eller studera vidare – du har framtidstro. 
Välkommen till oss!

Det kostar inget att gå i svensk gymnasieskola men du ska närvara och delta aktivt i 
undervisningen för att få behålla din plats i skolan. 

2. Vad betyder värdegrund?
Läroplan är en lag som följs av alla som arbetar i skolan. Läroplanens första avsnitt 
kallas värdegrund och berättar vad som är viktigast i svensk skola. I värdegrunden 
står att undervisningen ska förmedla: människolivets okränkbarhet, individens frihet, 
alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män och solidaritet mellan 
människor. Svensk skola bygger på demokratiska värden och respekt för mänskliga rät-
tigheter. Undervisningen får inte knytas till någon religion. Undervisningen ska bygga 
på vetenskap och beprövad erfarenhet.  

3. Vilka utbildningar kan jag gå? 
I Luleå gymnasieskola finns många nationella gymnasieprogram. Yrkesprogram leder 
till en yrkesexamen och du kan få jobb direkt efter skolan. Högskoleförberedande pro-
gram gör dig redo att studera på universitet eller högskola. Läs mer om våra program på 
vår hemsida (Luleå gymnasieskola).1  Du kan också läsa mer om programmen på många 
olika språk här (länk till Skolverkets internationella sida).2 

4. Vilka är kraven för nationella program på gymnasiet?
För att kunna läsa nationella gymnasieprogram måste du vara klar med grundskolan 
och ha godkända betyg (minst E). Då är du behörig. Kraven för att vara behörig är olika 
för yrkesprogram och högskoleförberedande program. 

För att kunna gå ett yrkesprogram ska du ha åtta godkända betyg; matematik, svenska 
och engelska samt fem ämnen (det spelar ingen roll vilka). För att kunna gå ett högsko-
leförberedande program måste du ha tolv godkända betyg; matematik, svenska och 
engelska samt nio ämnen. Vilka nio andra godkända betyg som krävs är olika för olika 
högskoleförberedande program. Din Studie- och yrkesvägledare (SYV) vet mer.   
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5. Vad är Introduktionsprogram?
Om du inte är behörig för nationella gymnasieprogram kan du gå ett Introduktions-
program. På Luleå gymnasieskola finns flera olika varianter. Se en kort informationsfilm 
på skolans hemsida eller fråga din SYV. På ett introduktionsprogram läser du antingen 
för att bli behörig för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram, eller för att  
kunna söka och få ett jobb. 

6. Vad gör en SYV: studie- och yrkesvägledare?
En studie- och yrkesvägledare, SYV, är en person som har särskild utbildning för att 
hjälpa dig att komma fram till vad du vill studera idag och senare arbeta med. SYV vet 
vad som krävs för olika utbildningar och vilka möjligheter olika utbildningar ger. SYV 
vet också hur arbetsmarknaden ser ut, i vilka branscher det finns störst chans att få jobb. 
Det är SYV som ansvarar för att din individuella studieplan är uppdaterad. Det är den 
individuella studieplanen som visar vilka kurser du ska läsa för att nå dina mål. 

7. Vad betyder det att gymnasieskolan är kursutformad? 
I den svenska gymnasieskolan är alla ämnen indelade i kurser. Du får betyg efter varje 
kurs. En kurs kan läsas på en termin eller ett läsår. Därför är det viktigt att alltid vara i 
skolan och göra sitt bästa. De kurser du läser ditt första år på gymnasiet finns med i ditt 
slutbetyg från gymnasiet. På Introduktionsprogram kan du läsa både kurser (gymnasie-
nivå) och ämnen från grundskolan. 

8. Hur fungerar det svenska betygssystemet?
I Sverige får du betyg i sex steg, från A (högsta) till F (lägst och ej godkänt). Minsta god-
kända betyg är E. För varje kurs finns kunskapskrav för betygen A, C och E. Du måste 
klara alla kunskapskrav för att du ska få betyget. Om du klarat kraven för E, men inte 
alla för C får du ett D i betyg. Samma betygssystem gäller om du läser grundskolans  
ämnen på ett Introduktionsprogram.





Varje betyg är värt olika poäng. För ett A får du 20 poäng, B 17,5 poäng, C 15 poäng,  
D 12,5 poäng, E 10 poäng. Alla betyg räknas ihop och kallas meritvärde. Ju högre merit-
värde, desto större chans att få plats på den utbildning du vill. Om flera elever söker till 
samma utbildningsplats får den som har högst meritvärde platsen. 

Det är din lärare som bestämmer vilket betyg du får. Betyg sätts när en kurs är slut.  
Du har rätt att få information om hur det går för dig i en kurs medan kursen pågår.  
Du kan få information på utvecklingssamtal eller på andra sätt, till exempel på lektioner 
eller via Edwise.  

9. Vad gör en mentor?
Alla elever på Luleå gymnasieskola har en mentor. Mentor ska ha koll på dina studie-
resultat, din närvaro och hur du trivs i skolan. Din mentor ska hålla kontakt med din 
vårdnadshavare (god man) om du är under 18 år. Mentor håller också möten med den 
grupp elever som hen har ansvar för. På mötena lämnar mentor viktig information till er 
elever. Mentor kan också hålla i olika aktiviteter tillsammans med Elevhälsans personal 
(se avsnitt 13). Du kan vända dig till din mentor om du har funderingar kring skolan. 
Mentor hjälper dig att få kontakt med rätt person. 

10. Vad är ett utvecklingssamtal?
Din mentor kommer att erbjuda dig och din vårdnadshavare (eller god man) att kom-
ma till skolan för att prata om dina studieresultat, din närvaro och hur du trivs i skolan. 
Mentor samlar in information från andra lärare så att ni tillsammans kan titta på hur det 
går för dig i alla kurser. Ni ska också prata om vad du kan göra för att lyckas bättre och 
hur skolan kan hjälpa dig att nå dina mål. 

11. Vad är ett föräldramöte – möte för vårdnadshavare?
I början av skolåret bjuder rektor in vårdnadshavare till ett möte. Rektor berättar om 
utbildningen, vad som är på gång i skolan samt informerar om skolans regler. Vårdnads-
havare kan ställa frågor om skolan. Förutom rektor brukar mentorer och ibland även 
studie- och yrkesvägledare samt personal från Elevhälsan vara med. 

12. Vilket stöd kan jag få för att lyckas i skolan?
I Luleå gymnasieskola finns lärstudior i kvarteren Hackspetten, Lärkan och Kungsfå-
geln. Studion är en lugn plats där du kan få hjälp att planera dina studier, plugga inför 
ett prov eller diskutera med lärare. Du är alltid välkommen till studion, ingen föranmä-
lan behövs. Ibland kan din lärare i en viss kurs be dig gå till studion för att få mer hjälp. 
Det är viktigt att du följer lärarens råd och tar emot stödet som studion kan ge dig. 





Om du har svårt att klara skolan har du rätt till mer hjälp. I skolan finns därför special-
pedagoger och arbetsterapeut. 

Specialpedagogen utreder varför du har det svårt i skolan. Sedan hjälper specialpeda-
gogen dina lärare med hur de ska anpassa undervisningen så att du får den hjälp du 
behöver. 

Arbetsterapeuten hjälper dig som har svårt att göra skoluppgifter och/eller svårt med 
sociala kontakter. Arbetsterapeuten är ett gott stöd för dig som har särskilda behov, t ex 
inom autismspektrumtillstånd.

13. Vilket stöd kan jag få om jag inte mår bra – Vad gör Elevhälsan?
I Elevhälsan jobbar förutom specialpedagog och arbetsterapeut också skolsköterska, 
kurator, och skolpsykolog. De är experter på hälsa både för kropp och själ. All personal 
som presenteras här nedanför har tystnadsplikt. De får inte berätta för andra vad du 
sagt till dem.

Skolsköterskorna erbjuder alla elever i åk 1 ett hälsosamtal. De har också öppen mottag-
ning dit du kan gå om du inte känner dig frisk. Du kan få hjälp att ordna läkartid  
(remiss).  

Kurator är en vuxen att prata med när du hamnat i en besvärlig situation i livet. Det kan 
handla om: stress, kris och sorg, alkohol och droger, sexualitet, ekonomi, låg självkänsla 
– allt som påverkar hur du mår. 

Skolpsykolog erbjuder också samtalsstöd när du mår psykiskt dåligt och behöver sortera 
tankar och känslor för att förstå vad allt handlar om. Om du har svårt att klara dina stu-
dier kan psykologen genom samtal och tester utreda om du har några särskilda svårig-
heter som påverkar skolarbetet.

Kontaktuppgifter till Elevhälsan finns i korridoren och på skolans hemsida. På Luleå 
gymnasieskola jobbar Elevhälsan främjande. Det betyder att personalen ska arbeta ute i 
skolklasserna med aktiviteter som ger bättre hälsa för alla.   





14. Vilka regler gäller för närvaro och CSN-stöd?
Alla som studerar i gymnasiet får CSN-bidrag. För att få bidraget måste du studera på 
heltid. Om du är borta för mycket från skolan, utan giltig anledning, så kommer skolan 
att meddela det till CSN och du kan förlora ditt bidrag. 

Det är viktigt att din vårdnadshavare (god man), eller du själv om du är över 18 år,  
anmäler när du är sjuk. Det görs via tjänsten Edwise. Din mentor har mer information 
om hur Edwise frånvaro fungerar. 

Har du frågor om CSN och närvaro, fråga din mentor så kan hen hjälpa dig vidare.  
På varje kvarter finns en person som har särskilt ansvar för CSN. 

15. Vilka andra regler finns på vår skola?
Skolan har särskilda ordningsregler. Din mentor informerar dig och din grupp om  
reglerna och vad som händer om du bryter mot dem. Här är tre punkter som vi tycker  
är särskilt viktiga.  

Trygg skola. Skolan måste agera om du känner dig mobbad, kränkt eller trakasserad.  
Var inte rädd för att berätta vad som hänt för din mentor eller Elevhälsans personal.  
Det finns en plan för hur du ska få känna dig trygg i skolan igen. 

Drogfri skola. Luleå gymnasieskola är rök- och drogfri. Det är förbjudet att röka på hela 
skolans område, även utanför skolans dörrar. Om skolans personal misstänker att du 
använder droger måste de anmäla det till Socialförvaltningen. Misstänkt drogmissbruk 
anmäls också till rektor, Elevhälsa och din vårdnadshavare eller god man (om du är 
under 18 år). Om du har droger med dig, säljer/langar eller är misstänkt drogpåverkad 
i skolan polisanmäler rektor. Misstänkt drogmissbruk anmäls för att den som använder 
droger ska få hjälp att sluta.  

Rättvis skola. Fusk och plagiat (att kopiera någon annans skolarbete och lämna in det 
som sitt eget) är absolut förbjudet och får konsekvenser. Provet/uppgiften du fuskat  
på blir underkänd. Du får en skriftlig varning som också skickas till vårdnadshavare 
(god man) om du är under 18 år. Vid upprepat fusk kan du bli tillfälligt avstängd. 




