
V Ä L K O M M E N  T I L L  

T I B B L E  G Y M N A S I U M  |  C A M P U S  T Ä B Y



VÅ R  S KO L A  U T M Ä R K S  AV 
Ö P P E N H E T,  R E S P E K T 
O C H  F Ö R T R O E N D E .

L Ä R A N D E T  U P P FAT TA S 
S O M  M E N I N G S F U L LT. 

KO M P E T E N S ,  T R YG G H E T  O C H 
M Ö J L I G H E T E R  G E R  U T B I L D N I N G 

AV  H Ö G  K VA L I T E T.

V Å R  V I S I O N



3

VÅ R  S KO L A  U T M Ä R K S  AV 
Ö P P E N H E T,  R E S P E K T 
O C H  F Ö R T R O E N D E .

L Ä R A N D E T  U P P FAT TA S 
S O M  M E N I N G S F U L LT. 

KO M P E T E N S ,  T R YG G H E T  O C H 
M Ö J L I G H E T E R  G E R  U T B I L D N I N G 

AV  H Ö G  K VA L I T E T.

Välkommen till Tibble gymnasium! 

Nu börjar en viktig tid i ditt liv och vi är glada att du valt att tillbringa de närmaste 
tre åren med oss. Tillsammans kommer vi att lära känna varandra och utforska 
många olika ämnen som du kanske möter för första gången. Du kommer att få både 
utmaningar och nya perspektiv som blir bidragande i din personliga utveckling. 
Nya intressen upptäcks och goda rutiner etableras samtidigt som du navigerar dig 
igenom gymnasietiden.

Det händer mycket på Tibble. Människor som inte kände varandra sedan tidigare 
möts och samlas runt gemensamma kompisar eller nyfunna bekantskaper. Kanske 
formas nya vänskaper i någon av Tibbles många föreningar, eller som publik till 
något musikframträdande eller idrottsevenemang. Kanske är det i Lärpunkten 
banden knyts när behovet av plugghjälp i matte förenar hela skolan. Men det kan 
också vara på rasten som rundpingisen 
blir starten till bra nätverkande. 

Lärarna, elevhälsan, SYV och all övrig 
personal kommer att finnas för dig 
under dina tre år. De ger dig utrymme 
för både din personliga utveckling och 
för en riktigt god akademisk grund som 
skall hålla för dina framtida vägval. De 
kommer att engagera dig i dina studier 
och hjälpa dig att hitta motivationen att 
orka litet till, att vilja litet mer och att 
upptäcka nya talanger hos dig själv.  
Det här är din skola och nu är det dags 
för dig att ta din plats i vår elevgrupp.

Det skall bli så kul att ses!

Liisa Gellerstedt, rektor

REKTORN  
HAR ORDET
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SKOLANS HISTORIA 
År 1963 startade bygget av det skolhus där Täbys gymnasium skulle placeras. 
Täby Centrum var nytt och man ville ha ett gymnasium som låg nära det stora 
moderna centrumet som under många år skulle vara Sveriges största inomhus-
centrum. Arkitekter för skolan var Ericson, Gynnerstedt och Ågren. 1965 startades 
verksamheten men den officiella invigningen skedde 10 april 1967 av ecklesiastik-
minister (skolminister) Ragnar Edenman.

Namnet Tibble kommer ifrån Tibble Gård som var en större gård som låg vid 
nuvarande Täby Centrum. På sextiotalet satsades det stort när man byggde skolor 
och det märks i det gedigna materialvalet. Golven i centralhallen är av sten och 
skolan pryddes med konstverk av bl.a. Karl Axel Pehrson. I teaterfoajén finns hans 
konstverk, Transländedans. Skolan har renoverats och byggts om vid flera tillfällen 
för att anpassas efter större krav på laborationssalar, datasalar, grupprum, 
personalutrymmen och bibliotek. Den 1 juli 2007 blev verksamheten fristående 
och företaget ägs huvudsakligen av personalen på skolan.

LEDNING

Niklas Pålsson (VD)
Håkan Söderström (Skol- och utvecklingschef) 

Liisa Gellerstedt (Rektor)

BITRÄDANDE REKTORER

Andreas Franke - SAS, SAB, ES
Tove Skytt - EKE, EKI, EKJ, EKFI
Katarina Molinari - NA, TE, IHL

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE (SYV) 
Robin Skoglund - SA, ES 

Nils Sparreman - EK
Ida Lindell - NA, TE, IHL
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VI PÅ SKOLAN  
 
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE (SYV)

På Tibble Gymnasium finns tre studie- och yrkesvägledare (SYV). De ger dig som elev stöd 
och vägledning under dina år på gymnasiet. De erbjuder dig vägledningssamtal för att ge 
dig ett bättre beslutsunderlag inför dina pågående studier. Samtalen kan även handla om 
vad studierna leder till, samt studieplanering som t. ex. val av inriktning och individuella val.

Det är alltid du som enskild individ som har ansvaret att fatta besluten som rör dina egna 
val inom ramen för din studieplan. SYV:s roll är att ge dig ett neutralt stöd. Tillsammans 
definieras problem, vidgas perspektiv och skapas struktur i din tillvaro. SYV hittar du i 
flygel 3. 

SKOLSKÖTERSKA

Tibbles skolsköterskor träffar du enklast vid deras arbetsrum i elevhälsans flygel. Är du sjuk 
en längre tid kommer du att bli kallad till ett hälsosamtal. Glöm inte att lämna in läkarintyg 
för att styrka sjukfrånvaron. Du är även välkommen att själv ta kontakt med skolsköterskan. 

KURATORER

Våra kuratorer finns där för dig, när du behöver tala om livets stora och små frågor,  
få råd och stöd. De har naturligtvis tystnadsplikt. Kuratorerna har sina arbetsrum i 
elevhälsans flygel.

SPECIALPEDAGOGER

Specialpedagogen arbetar utifrån en helhetssyn och är ett stöd i skolan för dig som  
är i behov av extra stöd. Specialpedagogen genomför pedagogiska utredningar för  
att identifiera och analysera orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer. 
Specialpedagogen fungerar som en rådgivare under såväl kortare som längre tid.  
Du som är i behov av extra stöd kan få hjälp av specialpedagogen med bland annat 
kompensatoriska hjälpmedel, läs- och skrivstrategier.

LÄRPUNKTEN

På Lärpunkten kan du som är elev hos oss få hjälp med dina skoluppgifter, läxor  
och studieplanering av en pedagog. Du kan även välja att jobba självständigt.  
Lärpunkten har fasta öppettider under vilka det finns en eller flera pedagoger på  
plats. Lärpunkten matematik hittar du i flygel 2, plan 2 och Lärpunkten för övriga  
ämnen hittar du i biblioteket.
 



MENTOR 
Mentorns uppgift är att vägleda, uppmuntra och stötta dig genom gymnasiet. Mentorn är 
din och vårdnadshavares kontaktperson på skolan.

UPPGIFTER

• Har alltid huvudansvaret för sina elever
• Visar intresse för, stimulerar, uppmuntrar och stödjer sina elever
• Följer upp elevernas studieplaner, studieresultat och studiesociala situation
• Informerar vårdnadshavare till elever under 18 år om studieplaner och resultat,
 särskilt vid risk för icke godkända betyg. Kontaktar studievägledare då anledning finns
• Kontaktar enskild kurslärare och specialpedagog vid misstanke om studiesvårigheter 
• Följer upp och reagerar på elevernas frånvaro, samt informerar föräldrarna
• Kontaktar elevhälsan vid upprepad frånvaro
• Kontaktar elevhälsan om skäl finns att misstänka att en elev/grupp är i behov av stöd
• Informerar och påminner eleverna om skolrutiner, skolarbete, m.m.
• Förmedlar information till och från eleverna, kontrollerar val och valblanketter
• Förmedlar kontakter med annan skolpersonal
• Ansvarar för uppföljning av dokumenterade anpassningar och åtgärdsprogram 

MENTORSTID

Mentorstid är schemalagd och närvaro obligatorisk. Mentorn använder tiden till klassråd, 
information, individuella träffar, klassaktiviteter, m.m. Övrig skolpersonal kan vid behov 
och i samråd med mentorn disponera denna tid.
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VAD KRÄVS FÖR EN GYMNASIEEXAMEN?

Det finns två typer av gymnasieexamen. Högskoleförberedande examen och 
Yrkesförberedande examen. 

FÖR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE EXAMEN (EK, ES, NA, SA, TE) MÅSTE MAN UPPFYLLA FÖLJANDE KRAV:

• Läst ett gymnasieprogram motsvarade 2500 p

• Lägst betyg E i minst 2250 p, samt lägst betyg E i svenska 1,2 och 3, Engelska 5 och 6  
 och Matematik 1b eller 1c.

• Godkänt (E) i gymnasiearbetet

FÖR YRKESFÖRBEREDANDE EXAMEN (IHL) MÅSTE MAN UPPFYLLA FÖLJANDE KRAV:

• Läst ett gymnasieprogram motsvarande 2500 p

• Lägst betyg E i minst 2250 p, samt lägst E i Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1a   
 och lägst betyg E på 400 p av de programgemensamma kurserna. 

• Godkänt (E) i gymnasiearbetet

Kraven för en högskoleförberedande examen motsvarar kraven för grundläggande 
behörighet (minimumkravet för att kunna söka högskola/universitet). Om man går IHL kan 
man uppfylla detta krav genom att välja till kursen Engelska 6 på sitt individuella val. 
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TRIVSELREGLER
Tibble Gymnasium är en skola där elever och personal samverkar för att skapa en trygg 
arbetsmiljö så att var och en som studerar eller arbetar här ska känna arbetsglädje och 
ges de bästa förutsättningar till utveckling. Skolans plan mot kränkande behandling tas 
upp i din klass tillsammans med din mentor någon av de första dagarna på höstterminen.

För att vi tillsammans ska uppnå detta utformas vårt dagliga arbete i överensstämmelse 
med de grundläggande demokratiska värderingar som finns beskrivna i skollagen, 
läroplanen och våra egna policydokument.

För att du som elev ska trivas på skolan har vi några få men viktiga trivsel- och ordnings-
regler som underlättar samvaron. Uppträd alltid på ett trevligt sätt mot kamrater och 
medarbetare. Respektera att det måste råda studiero i skolan. Kom i tid till lektioner och 
avtalade möten och ha alltid med dig adekvat utrustning. Mobiltelefoner och annan 
elektronisk apparatur ska vara undanstoppade och ljudlösa under arbetstid. Det är 
generellt inte tillåtet i skolan att filma eller fota utan tillstånd från den som blir filmad eller 
fotad. Om du behöver slänga skräp, gör det i någon av alla de papperskorgar som finns i 
skolan. Du måste alltid meddela frånvaro. Informera dig om och följ skolans regler för 
prov, dator användning, bibliotek, matsal och lån av läromedel och annat material. Mat 
och dryck får inte tas med in i lektionssalar, aula eller bibliotek.

VÄLKOMMEN TILL LEKTIONEN

• Kom i tid
• Häng av ytterkläderna
• Ta med arbetsmaterial som; penna, papper, läromedel, räknare m.m.
• Stäng av och stoppa undan all elektronisk utrustning
• Lämna mat och dryck utanför klassrummet

VÄLKOMMEN TILL MATSALEN

• Betala genom att scanna din QR-kod som du har i Tibble-appen
• Ta lagom med mat, bättre att ta om än att kasta mat
• Håll rent runt dig, ta en bricka, och ta med den till disken när du går
• Visa hänsyn, vi vill alla få en lugn stund under lunchen

Tobaksbruk på skolans område är förbjudet. Överträdelse rapporteras till vårdnadshavare.
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FUSK
På Tibble förekommer olika former för redovisning av kunskaper och färdigheter.  
Alla sådana tillfällen betraktas som ”prov”. En förutsättning för en rättvis bedömning  
och betyg s sättning av redovisningar är att du: 

• Endast använder tillåtna hjälpmedel 

• Utnyttjar källor enligt de regler som gäller på Tibble Gymnasium

• Anger källor enligt skolans regler och inte använder mer än tre ord i följd från en källa  
 utan att använda citattecken eller omskrivning

Ett skolarbete som inte uppfyller dessa krav är att bedöma som fusk/plagiat/förfalskning. 

När en lärare upptäcker fusk/plagiat/förfalskning gör läraren och rektor en bedömning 
av elevarbetet och fuskets omfattning och karaktär. Läraren gör en bedömning om betyget 
F ska sättas på det aktuella provet eller på hela kursen. Läraren informerar eleven och 
berättar vilka följderna blir. Läraren informerar även elevens mentor och om eleven är 
omyndig skall läraren även informera elevens vårdnadshavare. Vid upprepat fusk ska 
eleven alltid genomföra ett eller flera samtal med rektor. 

REGLER FÖR DATORANVÄNDNING
Användning av skolans datorer, Internet, och e-post ska vara relaterad till ditt skolarbete. 
Var uppmärksam så att du inte sprider datavirus. Det gäller speciellt vid användning av 
USB-stickor, Internet och e-post (öppna inte bifogade filer från okänd avsändare).

Det är inte tillåtet att:
• Dölja sin användaridentitet eller skaffa sig rättigheter utöver de som utdelats  
 av datapersonalen

• Störa eller avbryta datadriften eller skada den datorbaserade informationen

•  Förolämpa eller förnedrar andra användare inom eller utom skolan

•  Ladda ner, spara eller sprida inslag av terrorism, rasism, våld, pornografi eller reklam

•  Låna ut sitt konto och ge lösenordet till någon annan

•  Slösa med tillgängliga resurser (utskrifter, hårddiskutrymme, bandbredd)

•  Ändra eller manipulera datorers eller datautrustnings inställningar

•  Installera program eller kopiera ner filer på den lokala datorn (undantag är egna  
   arbetsfiler som tillfälligt får sparas)

•  Äta eller dricka vid skolans datorer

•  Spela spel på skolans datorer (undantag bestäms av personalen)

Vi använder skolans mailadresser 
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ÖVERVAKNING OCH ÅTGÄRDER VID REGELBROTT

All datoranvändning och datatrafik registreras - loggas. Det gäller även internet-
användningen. Logginformation behandlas i enlighet med dataförordningen (GDPR).  
För att övervaka att datareglerna efterlevs har skolans tekniker och personal även rätt att 
granska datatrafik och lagrade data. Tekniker/personal kan vid grundad misstanke om 
regelbrott rekommendera avstängning av konto. Tekniker har rätt att vid behov 
 rekommendera rensning av brevlådor och lagringsutrymmen som missköts eller är inaktiva. 
Vid upprepade eller omfattande brott mot datareglerna kan du avstängas helt och hållet 
från användning av skolans datorer. Alla beslut om kontoavstängning tas av IT-ansvarig 
och rektor. Lagöverträdelser polisanmäls.

Ditt användarkonto är tidsbegränsat och upphör när studierna avslutas. Skolans datasalar 
är utrustade med programvaran Veyon, som medger att lärare kan visa sin skärm på 
elevernas skärmar, titta på elevskärmar samt blockera vissa Internetsidor.

Information om närvaro, provresultat och omdömen visas i kommunikationsprogrammet 
SchoolSoft. Programmet underlättar kommunikationen mellan hem och skola.

Skolan förbinder sig att tillhandahålla e-mailkonton, inloggningskonton samt möjlighet att 
läsa skol-mail hemifrån via webbmail. 
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SKOLKARTA

FLYGEL 1 FLYGEL 2 FLYGEL 3

BIBLIOTEK

CENTRALHALLEN

ENTRÉENTRÉ

TIBBLE
TEATER

KONF. RUM

AULA

RESTAURANG

HÖRSAL
FÖRELÄS-
NINGSSALSAL 414

LÄRPUNKTEN

SAL 415

DET GRÅ
RUMMET

KONST-
VERKSTAD MUSIKSAL 1 DATASALSJUK-

SKÖTERSKA

MEDIAELEVHÄLSATHE BLUE BOXBILDSAL

CAFÉ

RECEPTION

W
C

W
C

W
C

W
C

W
C

PLAN 2
LÄRPUNKTEN MATEMATIK

PLAN 1
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
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ELEVINFLYTANDE
Demokratiska arbetsformer ska prägla arbetet med elevers inflytande på Tibble. På skolan 
hålls klassråd, arbetsmiljöråd, skyddskommitté samt matråd regelbundet. Under dessa 
samråd för inflytande får elever tillsammans med lärare och annan skolpersonal utöva ett 
reellt inflytande över skolarbete och läromiljö samt möjlighet att diskutera och påverka 
innehåll i undervisningen och skolans arbetsmiljö ur både ett fysiskt och psykosocialt 
perspektiv.

På Tibble skapas goda förutsättningar till inflytande för eleverna, genom kännedom och 
kunskap om demokratins institutioner, egen erfarenhet av demokratiskt beslutsfattande och 
demokratiska arbetsprocesser samt en tolerant och öppen attityd. Här ingår också skolans 
aktiva arbete mot alla former av kränkande behandling.

Genom ett öppet klimat i klassrummet skapas goda förutsättningar för skolans elever i 
skolarbetet och i diskussionen om skolans värdegrund – där olika åsiktsriktningar bryts och 
där olika politiska och moraliska utgångspunkter tolereras.

Lärare och annan skolpersonal har ett särskilt ansvar att se till att inga elever hamnar 
utanför de demokratiska arbetsformerna. Dialog och kommunikation som involverar alla 
elever är viktiga arbetsformer där utgångspunkten är den enskilde elevens behov, förut-
sättningar, erfarenheter och tänkande, samt stärkandet av elevens vilja och förmåga att 
lära, men också elevens självförtroende och möjlighet att bli delaktig i skolarbetet. 

DEMOKRATISKT BESLUTSFATTANDE
•  Klassråd genomförs regelbundet och protokollförs. Informationen överlämnas   
 till biträdande rektor och elevskyddsombud. 

•  Skyddskommittén genomförs enligt kalendarium och protokollförs.  
 Mötet behandlar det som berör eleverna. 

•  Deltagande i demokratiskt beslutsfattande ger kunskaper och erfarenheter om  
 demokratins innebörd samt bidrar till en förbättrad arbetsmiljö och förbättrade  
 skolresultat. Samtidigt är det en viktig erfarenhet att också acceptera det demokratiska  
 beslut som fattats, även om man själv argumenterat för ett annat alternativ. 

•  Underlag för protokoll finns att hämta under G/-mappen. 
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PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 
Varje år reviderar vi planen mot kränkande behandling. Varje år beslutas vilka 
 prioriterade utvecklingsområden som vi behöver arbeta med under året, dessa  
utvecklingsområden bestäms bland annat av vad som framkommer i elevenkäter. 
 
VISION

Kränkande behandling skall inte förekomma på Tibble Gymnasium. Ingen elev eller 
medarbetare skall känna sig osedd eller utsatt. Tibble Gymnasium skall utmärkas av 
trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel.
 
DEFINITIONER AV BEGREPP

Diskriminering är när någon missgynnas/behandlas sämre än någon annan med 
samband med någon av de sju olika diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-
hinder, sexuell läggning samt ålder. Det går att bli diskriminerad både direkt och indirekt.
 
Trakasserier är ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna. Exempel på ord som kan uppfattas som trakasserier; 
”blatte”, ”Cp”, ”fjolla”, ”hora”, ”bög”.
 
Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att ha samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna kränker en persons värdighet. Exempel på ord som kan 
uppfattas som kränkande behandling; ”plugghäst”, ”glasögonorm”, ”benrangel”, ”UFO”.
 
Mobbning innebär att en eller flera personer utsätts systematiskt och återkommande för 
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
 
Det är alltid den som blivit utsatt för kränkande behandling som avgör vad som  
för denne är kränkande.
 
Om du har blivit utsatt för något av detta kontakta mentor, biträdande rektor  
eller kurator.
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KVALITETSARBETE
God kvalitet ska genomsyra all verksamhet på Tibble Gymnasium. Skolan bedrivs därför 
med ett systematiskt kvalitetsarbete. Skolans kvalitetsgrupp har ett särskilt ansvar att utifrån 
skollagen utveckla systematiken kring kvalitetsfrågor. Rektor ansvarar för att det kvalitetsar-
bete och den planering, uppföljning och utveckling som ska genomföras på skolan sker 
enligt bestämmelserna. Av samma lag framgår att undervisningen ska anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov. Kvalitetsgruppen har ett särskilt uppdrag att tillse att 
arbetet med elevers inflytande, arbetsmiljö, lärande miljö (trygghet och studiero), jämställd-
het och skolans värdegrund överensstämmer med bestämmelserna. 

MÅL FÖR KVALITETSGRUPPEN OCH KVALITETSARBETET

• Kvalitetsarbetet ska vara systematiskt och inkludera elever, föräldrar och medarbetare

• Arbetet ska bygga på forskningsresultat inom skolan, som sedan aktualiseras  
 i kvalitetsarbetet

• Kvalitetsarbetet ska bedrivas tillsammans med elever och medarbetare

• Utvecklingsarbetet utgår från skolans kvalitetsklocka med frågeställningarna:  
 Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?

• Det systematiska kvalitetsarbetet följer modellen: begrepp, måluppfyllelse, förutsättnigar, 
 reflektion/analys och lägesbedömning

• Mål sätts enligt modellen smart:  
 Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta mål

• Kvalitetsgruppen ansvarar för att elever och medarbetare informeras om reviderade 
 styrdokument

UTVÄRDERINGAR
Utvärderingar är en viktig del i kvalitetsarbetet. Elever deltar i flera enkäter under 
studietiden. På höstterminen det första läsåret deltar eleverna i åk 1 i den s.k. 
introduktions enkäten. I åk 2 deltar samtliga tvåor i den s.k. ksl-enkäten, en trivselenkät som 
genomförs i hela länet och i åk 3 genomförs en uppföljande enkät som blickar tillbaka på 
hur studierna på Tibble Gymnasium upplevts. Det genomförs också utvärderingar inom 
kurser och program samt en rad övriga utvärderingar. 
 
PRÖVNINGAR
Du får bara pröva en kurs om den ingår i din individuella studieplan. Du får inte pröva  
i kurs som du har godkänt betyg i. För mer information kontakta din SYV.
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KOMMUNIKATIONER, CAFETERIA OCH ÖPPETTIDER
Kommunikationerna till Tibble Gymnasium (se baksida för adress) är mycket bra och bästa 
färdvägen kommunalt hittas på www.sl.se och färdplaneraren.  
 
Vid Tibble Teater finns Marys Café som har öppet mellan 08:00-15:30 alla skoldagar. 
Skolan är öppen vardagar 07:00-17:00. Receptionen är bemannad 8:00-14:00  
(lunchstängt 12:00-13:00). Kvällsaktiviteter måste meddelas servicechef Ian Conroy  
på 073-661 27 26 senast dagen innan.  
 

 



20

FÖRENINGAR  
 
TIBBLES ELEVRÅD

Elevrådet är till för att främja samarbetet mellan skolan och eleverna. I elevrådet ingår 
representanter för samtliga klasser på skolan samt representanter för skolans ledning.  
Samtliga elever på skolan är formellt sett medlemmar i elevrådet och har rätt att få sin  
röst hörd.
 

TIBBLES FN-FÖRENING – ”ELEVDRIVEN FÖRENING SOM KÄMPAR FÖR EN BÄTTRE VÄRLD”

Tibble blev FN-certifierade 2010, sedan dess har vi en livaktig FN-förening på skolan  
som samarbetar med det svenska FN-förbundet. Föreningen driver välgörenhetsarbete  
och olika kampanjer.
 

TIBBLES ELEVKÅR

Elevkåren är en helt självständig organisation som samarbetar med Sveriges Elevkårer. 
Syftet är bland annat att samordna aktiviteter för en roligare skoltid. Medlemskap i 
Elevkåren är frivilligt och kåren styrs av en vald styrelse.
 

TIBBLES SKOLIDROTTSFÖRENING

Tibble skol-IF ansvarar för att det finns utrymme för att spontanidrotta på Tibble.  
Vi är med och arrangerar Tibble/Åva kampen varje år i december och all skol-DM  
och skol-SM verksamhet.
 

LÄSÅRET 2020/2021 FINNS ÄVEN FÖLJANDE ELEVDRIVNA FÖRENINGAR OCH KLUBBAR PÅ TIBBLE:

• TIBBLEAKADEMIEN – föreläsningar och besök för elever med extra kunskapstörst
• TIBBLES LITTERÄRA SALONG – bokcirkel

Vill du veta hur du ska gå tillväga för att bli medlem i en förening, eller vill du starta en? 
Vänd dig till receptionen för vägledning. 
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BIBLIOTEKET

I biblioteket – som fått utmärkelsen ”Ett bibliotek i världsklass” – arbetar vår bibliotekarie 
tillsammans med skolans pedagoger för att stödja elevernas lärande. En viktig del av 
detta utgörs av bibliotekets undervisning i informationssökningsprocesser.

TIBBLE AKADEMI – “Extrakurrikulära arrangemang för elever som vill mer” 

På Tibble vill vi uppmuntra allt lärande. För elever som är extra motiverade och 
kunskaps törstande startade vi därför ht-13 Tibble Akademi. Vi anordnar bl.a. extra 
musei besök, går på föreläsningar tillsammans eller gör roliga utmaningar i något  
utvalt ämne. 

SAMLING 

Samling genomförs regelbundet under läsåret med många fantastiska framträdanden i 

Tibble Teater.

APP

Tibbles App ger dig bl. a. information om schema, matsedel och lokaler. Du kan även få 
meddelanden från dina lärare. Finns att ladda ned gratis från AppStore, Google Play 
och Windows Store.

SÄKERHET

Skolan är kameraövervakad. Vi följer givetvis de lagar som finns. Brott polisanmäls alltid 
och en inspelning av händelseförloppet skickas med i anmälan. Skolan är larmad. 
Larmövervakningen sköts av Larmassistans.

Hot och överfall larmas direkt till 112. 
 
UTRYMNING 

Detta sker via utrymningsvägarna. Följ skyltningen. Undervisande lärare ansvarar för att

samtliga i undervisningsgruppen kommer till uppsamlingsplatsen, gångvägen mellan 

Täbyvallen och Tibble gymnasiums bakgård. Tibble har en hög brandsäkerhet. Läs mer i 

våra handlingsplaner om hur vi jobbar för att minimera skadorna när olyckan är framme.
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SL-KORT
Elever som har längre än 6 km till skolan får kvittera ut SL Access-kort. Kortet gäller 
vardagar från 04:30–19:00. Tilläggsbiljett köps hos SL Center och hos ombud (laddas 
på samma Access-kort som delats ut i skolan).  
OBS! Kortets nummer ska registreras hos SL, annars gäller inte förlustgarantin. 

LUNCHER PÅ TIBBLE GYMNASIUM
Maten på Tibble lagas och serveras av Sodexo och är mycket uppskattad. Det finns  
alltid flera alternativ av dagens rätt varav minst ett vegetariskt samt en stor salladsbuffé. 
Matsedel hittar du på Tibbles hemsida och i din Tibble-app. Tänk på att ta din lunch  
enligt schemat så undviker vi långa köer.

FRÅNVAROANMÄLAN/LEDIGHET

Frånvaroanmälan ska göras i Schoolsoft. Vårdnadshavare ansvarar för frånvaroanmälan 
av omyndiga elever. Elevens mentor tillhandahåller inloggningsuppgifter till Schoolsoft. 
Skolan är mycket restriktiv till ledighet utöver allmänna lov och studiedagar. Ansökan 
hämtas i receptionen och lämnas till rektor i god tid före eventuell lediget och medges 
endast vid särskilda skäl.

STUDIEBIDRAG OCH FRÅNVARORUTINER 

Studiebidrag från Centrala studiemedelsnämnden (CSN) utbetalas endast vid heltidsstudier 
(studiestödslagen 2 kap 5§). Heltidsstudier innebär att eleven använder hela sin arbetstid 
till studier och deltar i undervisningen. Vid oanmäld frånvaro kan CSN besluta om indraget 
studiebidrag.
 
OBS! Indraget studiebidrag kan påverka familjens eventuella övriga bidrag såsom 
flerbarnstillägg, barnpension och bostadsbidrag. Sjukdom måste anmälas till skolan av 
vårdnadshavare till omyndig elev eller av myndig elev. Vid långvarig eller återkommande 
sjukdom begär skolan in läkarintyg.
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UPPFÖLJNING AV FRÅNVARO

• Mentorn har huvudansvaret för rapportering av elevens frånvaro och för kontakten med  
 elev och omyndig elevs vårdnadshavare

• Den kontinuerliga kontrollen av frånvaron sköts via Schoolsoft. Lärare som ansvarar   
 för aktiviteter utanför skolan skall föra in dessa i Schoolsoft

• Om elev har oanmäld frånvaro under rapportperioden, som är minst 30 dagar, lämnas   
 rapport till CSN. CSN beslutar om indraget studiebidrag

• Samtliga elever, för vilka mentor och/eller undervisande lärare känner oro, skall som 
 tidigare skyndsamt aktualiseras hos elevhälsan

• Ingen varning föregår rapport till CSN

RÄTT ATT TA DEL AV INFORMATION OM MYNDIG ELEV  

Gällande lagstiftning tillåter inte att skolan lämnar information om myndig elev till 

vårdnadshavare. Myndig elev bestämmer själv om den ger sin vårdnadshavare rätt att  

ta del av information från skolan. För att skolans personal ska veta att de getts tillåtelse  

så måste eleven själv logga in på Schoolsoft och gå till “Min profil”. Ta bort rubriken 

rättigheter.
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KLAGOMÅLSRUTIN

När en elev har ett klagomål på en lärare använder vi oss av vår klagomålsrutin. I den 

kan man läsa att eleven alltid först skall vända sig till sin undervisande lärare. I lärarens 

uppdrag ingår att hålla god kommunikation med sina elever och ta in synpunkter på 

undervisningen. Om eleven trots samtal med läraren inte upplever att klagomålet är  

löst så skall skolans klagomålsblankett användas för att ge en tydlig, konkret bild av det 

som inte varit bra. Blanketten hämtas i receptionen och lämnas in till personalansvarig 

biträdande rektor.

1. Klagomål är i grunden en fråga mellan oss på skolan och eleven. Därför hänvisas  
 alltid eleven tillbaka till den medarbetare som berörs för att framföra klagomålen   
 direkt. (Alt. kan punkten 7 nedan gälla.)

2. Personalansvarig biträdande rektor lyssnar på klagomålen först när eleven själv och  
 utan resultat, talat med läraren eller annan medarbetare.

3. Eleven ges tid att berätta i lugn och ro och ev. skriva ned sin version med egna ord.

4. Biträdande rektor sammanfattar redogörelsen skriftligt, och kontrollerar med eleven  
 om det är korrekt uppfattat.

5. Namnet på den klagande vidareförmedlas aldrig utan uttryckligt medgivande eftersom   
 lärare och övriga medarbetare och elever står i beroendeförhållande till varandra.

6. Biträdande rektor inhämtar medarbetarens version. Den skrivs ned.

7. Biträdande rektor söker därefter få till stånd ett konstruktivt samtal mellan eleven  
 och medarbetaren. Vägrar eleven prata med medarbetaren, lyssnar biträdande rektor  
 åter igen både på själva klagomålet och - viktigast av allt - på varför eleven vägrar.

8. Vägrar eleven ändå prata med medarbetaren, försöker biträdande rektor själv få  
 till stånd ett trepartssamtal mellan eleven, medarbetaren och skolledaren.

9. Vägrar eleven också delta i ett trepartssamtal, framför biträdande rektor klagomålen  
 till medarbetaren.

10. I alla fall då klagomål framförs till biträdande rektor om medarbetare, diskuteras   
 orsaker och möjliga problemlösningar.

11. Biträdande rektor kan vid behov ta hjälp av rektor.

12. Överklagan av vissa beslut, som exempelvis åtgärdsprogram, kan göras. Klagomåls  
 blankett rekvireras via receptionen. Klagomål utreds alltid och rutiner vid klagomål   
 följs i enlighet med skollagens kap. 4:8, gällande skriftliga rutiner för att ta emot och   
 utreda klagomål.
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POLICY FÖR SOCIALA MEDIER
Tibble Gymnasiums policy för sociala medier är tänkt som ett stöd för elever och medar-
betare vid deltagande i sociala medier. I sociala medier tenderar gränsen mellan det 
privata och offentliga suddas ut och vi vill med policyn erbjuda råd för ditt deltagande i 
sociala medier. Det alltid tillåtet att avstå helt eller delvis från deltagande i sociala medier. 
Kommunikationen IRL överträffar oftast den digitala. Nedan presenteras en sammanställn-
ing av policyn i punktform. Du kan läsa hela vår policy på Schoolsoft under rubriken 
Aktuellt Meddelande.

• Vi är öppna med vilka vi är på sociala medier och skapar innehåll som vi kan stå för.

• Bilder på andra personer ska vara godkända av den som figurerar på bilden.  
 Vi lägger aldrig upp kränkande innehåll.

• Innan vi likear något på sociala medier reflekterar vi över vad vi skickar för budskap   
 och om vår like bidrar till mobbning/kränkning.

• Vi uppmärksammar när någon gjort ett misstag eller avsiktligt kränkt någon på  
 sociala medier. Vi berättar för en vuxen.

• Konton som skapas i skolans namn eller med koppling till skolan är godkända av vår   
 rektor och är öppna för vem som helst att se.

• Vi är källkritiska och innan vi delar information vidare frågar vi oss, vem har skapat   
 innehållet? Varför har den personen skapat innehållet? Är det sant?
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EKONOMIPROGRAMMET

Tove Skytt | tove.skytt@tibble.nu | 073-661 27 70 

ESTETISKA PROGRAMMET

Andreas Franke | andreas.franke@tibble.nu | 073-661 27 12

IDROTT, HÄLSA & LEDARSKAPSPROGRAMMET 
Katarina Molinari | katarina.molinari@tibble.nu | 073-661 27 14

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET 

Katarina Molinari | katarina.molinari@tibble.nu | 073-661 27 14 

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET 
Andreas Franke | andreas.franke@tibble.nu | 073-661 27 12 

 
TEKNIKPROGRAMMET

Katarina Molinari | katarina.molinari@tibble.nu | 073-661 27 14 

RECEPTION

Katharina  Erngren | info@tibble.nu | 08-5228 27 00

LEDNING

Niklas Pålsson (VD) | niklas.palsson@cedergrenska.se | 073-400 02 31
Liisa Gellerstedt (Rektor) | liisa.gellerstedt@tibble.nu | 073-661 27 13

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

Studie- och yrkesvägledarna (SYV) vägleder och informerar eleverna på Tibble om olika valmöjligheter
inom såväl den egna utbildningen som inom utbudet av vidareutbildning och arbetsmarknad. 

Ida Lindell | ida.lindell@tibble.nu
Nils Sparreman | nils.sparreman@tibble.nu
Robin Skoglund | robin.skoglund@tibble.nu


