
 
 
Augusti 2018   
 

Hej och varmt välkommen till Himmelstalunds utbildningscentrum! 
 
Vad roligt att just Du ska börja hos oss nu i höst. Du har tre spännande och roliga gymnasieår framför Dig där 
Du kommer att få läsa både praktiska och teoretiska kurser, samt bli väl förberedd för ett kommande yrkesliv 
och/ eller vidare studier på högskola.  
 

Terminen startar måndagen den 20 augusti med upprop kl. 11.00 i skolans aula. 
 

Under uppropet kommer Du att få träffa din blivande mentor och självklart också Dina nya klasskamrater. Under 
de första dagarna kommer Du att få en hel del information om vår skola samt få se alla våra anläggningar.  
 
Våra klasser i årskurs 1 har följande namn: 
H18A = studieväg Djursjukvård, inklusive Samhällsvetenskapligt spår/Naturvetenskapligt spår 
H18B = studieväg Djurvård inklusive Samhällsvetenskapligt spår/Naturvetenskapligt spår 
H18C = studieväg Djurpark inklusive Samhällsvetenskapligt spår/Naturvetenskapligt spår 
H18D = studieväg Trädgård inklusive Samhällsvetenskapligt spår 
H18F = Hantverksprogrammet Florist 
     
Tillsammans med det här brevet skickar vi på skolan också med en del andra blanketter och information. En del 
av dessa ska Du behålla själv och en del ska Du lämna tillbaka till din mentor under första skolveckan.  
 
De informationsblad som Du ska behålla är följande: 

 Välkommen till Himmelstalunds utbildningscentrum. Här hittar Du viktig information 
om skolan samt om våra rutiner. Det är bra om Du har läst igenom detta innan Din 
skolstart den 20 augusti. 

 Examensmål för Naturbruksprogrammet/Hantverksprogrammet 
 Brev om datorerbjudande  
 Information om skollagsbestämmelse angående skolans skyldighet att meddela 

vårdnadshavare om elev har varit frånvarande från skolan. 
 
Blanketter som ska lämnas tillbaka till mentor under uppropsdagen 20/8, är följande: 

 Frågor kring Din tidigare skolgång 
 Överlämnande av skolhälsovårdsjournalen 
 Blankett för hälsodeklaration 
 Avtal angående datorlån.  
 Kontrakt/Beställning av konto till Skola24 för vårdnadshavare angående 

frånvaromeddelande om elev är frånvarande från skolan 
 Skolans ordningsregler med påskrift från vårdnadshavare eller myndig elev 
 Blankett med kontaktuppgifter till elev och vårdnadshavare 
 Blankett angående allergi och specialkost 
 Blankett om personligt brev. Ditt personliga brev lämnar du till mentor 
 Ansökan om busskort för elever från annan kommun än Norrköping 

 
Det ska bli mycket trevligt att träffa Dig i höst och återigen varmt välkommen till Himmelstalunds 
utbildningscentrum! 
 
Hälsningar rektor Dan Rosenwall med personal 


