
Välkommen till 

AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM 

läsåret 2020-2021

Detta informationshäfte ger en kortfattad information om 
Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår 

verksamhet och även tydliggöra vilka anvisningar för allmän trivsel och 
säkerhet som gäller inom Akademi Båstad gymnasium. 

Läs gärna mer på skolans hemsida: www.akademi.bastad.se 

Akademi Båstad gymnasium är skolan med de stora möjligheterna. 
Gemenskap, närhet och engagerade lärare – hos oss blir du sedd. 

Vår ambition är att skapa de bästa förutsättningarna för dina studier och 
din personliga utveckling. 

Varje dag – en upplevelse 

http://www.akademi.bastad.se/


Administration, elevhälsa och vägledning 

Besöksadress: Lyckan 7, Båstad 
Postadress: Box 1135, 269 22 Båstad 
Telefon: 0431-777 50 

Biträdande rektor/Studie- och 
yrkesvägledare  
Kari Petersson 
Tfn: 0708-497396 
kari.petersson@akademi.bastad.se 

Kurator 
Peter Salehi 
Tfn: 0431-777 95 
peter.salehi@bastad.se 

Skolsköterska 
Gisela Bengtsson 
Tfn: 0431-777 43 
gisela.bengtsson@bastad.se 

Rektor 
Ulrika Krämer  
Tfn: 0709-375437 
ulrika.kramer@akademi.bastad.se 

Skolassistent 
Alexandra Ekelöf 
Tfn: 0431-777 50 
alexandra.ekelof@akademi.bastad.se 
bastad.se 

Specialpedagog 
Annika  Lilja  
Tfn: 0722-46 6027 
annika.lilja@akademi.bastad.se 

Studie- och yrkesvägledare  
Gerda Holmgren 
Tfn: 0431-772 08 
gerda.holmgren@akademi.bastad.se 

Betyg 

Betyg sätts efter varje avslutad kurs.  
Elever får betyg enligt följande beteckningar: 

A, B, C, D, E och F 

Betyget F betecknar icke godkänt resultat. 
Om underlag för bedömning av en elevs kunskaper saknas på grund av elevens frånvaro 
sätts inte betyg. Detta markeras i betygskatalogen med ett horisontellt streck. 

Brandlarm/Utrymning 

Vid brandlarm ska elever och personal omedelbart utrymma byggnaden. Följ utrymnings- 
plan och anvisningar om uppställningsplats. Anslag om utrymningsvägar och samlings- 
platser finns uppsatta i lokalerna. Det är din skyldighet att ta del av dessa så du vet vad du 
ska göra vid ett larm. 
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Byte av  kurs/program/studieinriktning 

Om du har funderingar kring byte av kurser vänder du dig till din mentor som hjälper 
dig med ett eventuellt byte hos skolans studie- och yrkesvägledare. 

Cafeteria 

Café Biblos finns vid entrén. Café Biblos har försäljning av fika och lättare luncher. 

CSN 

Studiebidrag är pengar du får från CSN när du går på gymnasiet och studerar på heltid (för 
elever under 20 år. Studiebidraget utbetalas sista bankdagen i varje månad. Gäller ej elever 
som fortfarande har barnbidrag. Studiebidraget utbetalas under tio månader (september - 
juni och kommer automatiskt när du börjar skolan. Extra tillägg kan sökas och prövas 
gentemot elevens och föräldrarnas ekonomi. Blanketter finns hos skolans kurator. 
Observera att studiebidraget kan komma att dras in vid en frånvaro av fyra tillfällen. 

Drogpolicy 

Det är förbjudet att använda alkohol, tobak, narkotika och andra droger i skolan. 
Drogpolicyn, som delas ut vid skolstart, ska undertecknas av elev och 
vårdnadshavare. 

Elevhälsa 

Kurator: Peter Salehi 0431 - 777 95 
Skolsköterska: Gisela Bengtsson 0431 - 771 43 
Specialpedagog: Annika Lilja 0722-466027  

Elevinflytande 

Elevkåren utgörs av valda representanter och ska tillvarata elevernas intressen; t ex 
upplägg av skolarbetet, den inre och yttre miljön på skolan och gemensamma aktiviteter. 

I gymnasieskolan ska det i varje klass utses en klassrepresentant. Denna representant 
deltar vid elevkårens möten. Klassrådet består av mentor och klassens elever. Protokollfört 
klassråd ska genomföras två ggr per termin. 
Elevskyddsombud ska utses, minst två. Deras uppgift är bland annat att aktivt delta i 
skyddsronderna. Dessa genomförs regelbundet för att säkerställa en god fysisk och psykisk 
arbetsmiljö. 



Elevskåp 

Vid terminens början får eleverna vid gymnasieskolan möjlighet att låna ett elevskåp för 
förvaring av böcker och kläder. Eleven disponerar skåpet ett skolår i taget. Lås till skåpet 
tillhandahåller eleven själv med. Varje elev är ansvarig för sitt tilldelade skåp. Inga byten får 
ske. 

Fusk 

Fusk medför att skrivning/inlämningsuppgift bedöms som ej genomförd uppgift. 
Med fusk menas: 
Att en elev med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömning av 
elevens kunskaper är allvarligt och kan i de frivilliga skolformerna leda till avstängning. Det 
är upp till rektor och lärare att utifrån skolans författningar besluta hur en specifik situation 
ska hanteras. Rutiner för hanterandet av fusk och vilka disciplinära åtgärder som vidtas kan 
tas fram inom ramen för skolans ordningsregler. I detta sammanhang bör skolan även 
beakta läroplanernas krav på att informera hemmet om den omyndiga elevens skolsituation 
(Kapitel 5, 5 och 17 paragrafen, Skollagen) 

I samband med fusk anmäler undervisande lärare eleven till rektor. 

Försäkring 

Alla elever är försäkrade under sin skoltid. 
Om en skada inträffar skall detta anmälas till försäkringsbolaget (se separat folder). 

Föräldramöte/ Möte för vårdnadshavare 

Se nyheter/kalendern på Schoolsoft. 

GDPR 

Enligt GDPR krävs det samtycke vid publicering av personuppgifter på internet. Alla 
elever fyller i en blankett där det framgår om eleven ger skolan tillåtelse att publicera 
deras namn och foto på skolans webbsida. 

 Inackorderingsbidrag 

Elev under 20 år ansöker om inackorderingsbidrag i sin hemkommun. 



Information 

Allmän information lämnas på 

- Schoolsoft
- Skolans hemsida  www.akademi.bastad.se
- Skolans info-tv

Individuell information lämnas via meddelanden på Schoolsoft. 
Det är allas ansvar att hålla sig informerade om vad som är på gång i skolan! 

Ledighet 

Behöver elev ledighet från skolan för enskild angelägenhet får mentor  bevilja sådan högst 
tre dagar i följd och sammanlagt fem dagar per läsår. Längre ledighet än fem dagar under ett 
läsår beviljas endast om särskilda skäl föreligger. Den beviljas av rektor. All ansökan om 
ledighet lämnas till mentorn. Blankett finns på expeditionen. Ansökan om ledighet ska 
lämnas senast en vecka i förväg. 

Ledighet beviljas aldrig vid nationella provdagar. 

Skolan erbjuder ingen ”extra service” i form av t ex särskild handledning, uppföljning eller 
skrivtillfälle utan eleven ansvarar själv för sina studieresultat till följd av frånvaron. 

Likabehandlingsplan 

Alla elever och personal är ansvariga för att verka mot och ingripa vid mobbning och 
kränkande särbehandling. Likabehandlingsplanen finns på Schoolsoft och på skolans 
hemsida:www.akademi.bastad.se 

 Läromedel 

Eleven lånar skolböckerna. Skolbibliotekarie lånar ut numrerade böcker.  När kursen 
är slut skall böckerna återlämnas. Om eleven förstört eller slarvat bort något 
läromedel blir eleven ersättningsskyldig. Alla elever har tillgång till inlästa böcker via 
Inläsningstjänst. 

Mentor 

Alla elever på gymnasieskolan har en mentor. Mentorns uppgift är att för eleven 
vara en vuxen att samråda med. Målet är att mentorn ska ha en helhetsbild över 
elevens totala skolsituation. 
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Personalinformation 

Kontaktuppgifter till samtliga anställda finns på Schoolsoft och hemsidan 
www.akademi.bastad.se. 

Prövning 

Eleven har rätt till prövning i alla kurser som ingår i elevens individuella studieplan 
om eleven tidigare inte fått betyg eller om eleven fått betyget F. Prövningen kan äga 
rum samtidigt som det nationella provet i respektive kurs, detta är kostnadsfritt. 
Prövning sker under speciella prövningsperioder. En prövning omfattar hela kursen. 
Anmälan 
sker till rektor som anvisar prövningsförrättare. Anmälningsblankett finns på 
expeditionen. Anmälan ska ske senast sista augusti och sista januari. 

Ordningsregler 

1. Bete dig mot andra som du själv vill bli bemött. Tänk efter hur du själv vill att  andra
ska bete sig mot dig och bete dig sedan så mot andra.

2. Behandla dina klasskamrater, lärare och annan skolpersonal med respekt.

3. Ta med dig nödvändigt material och kom i tid. Ta ansvar för dina studier!

4. På skolan råder mobilförbud på lektionerna.

5. Använd matkort och håll mattiderna.

6. Följ separata regler för användning av skolans datorer.

7. Var rädd om all egendom i skolan. Håll snyggt i klassrum och uppehållsutrymmen.
Efter sista lektionen skall stolar sättas upp på borden. Glöm inte att stänga fönster och
dörrar.

8. Du ansvarar själv för dina värdesaker. Undvik att förvara värdesaker i klassrummet.
Skolan har ingen försäkring som täcker förstörda eller bortkomna kläder och andra
tillhörig- heter.

9. Skolan är en rökfri miljö. Tobakslagen säger att "rökning är förbjuden i lokaler som
är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller
ungdom. Förbudet gäller  även skolgårdar och motsvarande områden utomhus."

10.På skolan råder totalt förbud mot att fotografera, filma och spela in utan samtycke.
(Brottsbalken 4 kap §6a)
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Sjukanmälan 
Anmälan om sjukfrånvaro ska ske senast kl 09.20 på tfn 0431-777 51 eller via 
Schoolsoft. Sjukanmälan skall göras varje dag. 

Förälder/vårdnadshavare sjukanmäler elever under 18 år 
Elev som insjuknar under dagen anmäler till undervisande lärare eller mentor. Träffas ej 
dessa görs anmälan till skolans expedition. Elever över 18 anmäler frånvaro via 
Schoolsoft. 

Sjukintyg krävs vid frånvaro mer än en vecka och vid upprepad korttidsfrånvaro. 

Skolk 
All otillåten frånvaro räknas som skolk. Även anmäld frånvaro kan betraktas som 
skolk och då kan läkarintyg komma att krävas. Skolan rapporterar till CSN om du 
skolkar mer än fyra tillfällen under en månad. 

Skollunch 
I skolans matsal serveras lunch mellan klockan 11.30 - 12.30. Matkort krävs. 
Vid behov av specialkost ska en särskild blankett fyllas i. Vid borttappat matkort 
får man ett nytt på expeditionen för en kostnad av 100 kronor. 

Studiestöd 
Kursansvarig lärare (KAL gör en bedömning av elevens studiesituation i ämnet, 
samtalar och kommer överens med eleven om vilken insats som krävs. Om ingen 
förändring skett efter ca två veckor kontaktas mentor för gemensam åtgärd. 
Mentor skaffar sig en helhetsbild av elevens studiesituation, samtalar med eleven och 
gör en planering. Vid behov kontaktas vårdnadshavare. För elev som fyllt 18 år 
kontaktas vårdnadshavare med elevens tillåtelse. Skolans elevhälsoteam är en resurs. 
Uppföljning efter max fyra veckor. Om ingen förändring skett lämnas ärendet till rektor 
för utredning. 
Rektor beslutar om ev åtgärdsprogram. Möte med elev, mentor, vårdnadshavare, 
elevhälsan och ev undervisande lärare. Kurator kallar till möte. 

Utvecklingssamtal 
Mentorerna ansvarar för att utvecklingssamtal genomförs en gång per termin. Samtalet 

ska ge elever och vårdnadshavare insyn och delaktighet i hur eleven utvecklas.








