
 
Läsåret 21/22 

 

Välkommen till Dina studier vid 
Vreta utbildningscentrum 

Snabbinformation från A till Ö…. 
 
Adressändring Har Du flyttat och ändrat adress, meddela alltid Din mentor. 
 
Arbetskläder För att alla skall må bra och för att vår skola skall förbli ren och fin har vi inga arbetskläder i skolhuset. I 
Postgårdshuset har vi inte kläder som varit i kontakt med våra djur. 
 
Arbetsmiljö Alla på Vreta utbildningscentrum förväntas känna ansvar för och aktivt ta del i arbetsmiljöarbetet. 
Nedskräpning, klotter och meningslös skadegörelse måste förhindras. Var tyst i korridorerna, eftersom lektion alltid 
pågår i något klassrum.  
 
Betyg Naturbruksprogrammets elever får betygsutskrift via mentor 2 ggr/läsår. Du har möjlighet att komma till 
expeditionen om Du behöver få Dina betyg utskrivna för speciella ändamål därutöver. 
Vuxenstuderande får betygsdokument vid kursslut. 
 
Bibliotek I biblioteket hittar Du böcker och tidskrifter. Du kan också få hjälp med att söka information mm. Du måste 
ha legitimation för att kunna låna kurslitteratur och andra böcker i biblioteket. 
 
Boendevärdar Vår fritidspersonal har sin expedition i skolhusets entréhall. Där finns ett anslag som visar vem som 
jobbar och vilka tider som gäller. 
 
Brand/brandlarm Vid larmsignal skall undervisningslokaler och elevboende utrymmas. Se åtgärdspunkter nedan; 
För elevbostäderna, se utrymningsplaner vid respektive boende. 
Utrymningsplaner finns uppsatta i korridorer och trapphus.  
1) Rädda 
2) Larma – Ring 112 
3) Släcka 
4) Utrymma 
5) Samling – Samling efter utrymningen ska ske omgående på anvisade platser. 
 
Busskort Till och med vårterminen det år Du fyller 20 år har Du rätt till fria resor om Du har minst 6 km till skolan från 
hemmet och inte har inackorderingstillägg. Du som har rätt till busskort kommer att få busskortet hemskickat från 
Östgötatrafiken innan skolstart. Om du inte har fått något busskort innan skolan startar, vänd dig tillskolans expedition 
under första skoldagen i augusti. Din hemkommun har beslutat om vilken typ av busskort som gäller för just Dig. 
Busskorten är personliga, fotolegitimation ska kunna uppvisas vid kontroll, se de regler som medföljer kortet. 
Du skall behålla Ditt busskort under hela Din gymnasietid. Om Du förlorar Ditt busskort eller det förstörs har Du 
möjlighet att lösa ut ett nytt på skolans exp. men det kostar 200 kronor.  

Adressuppgifter; 
Järngården 3 
590 76 Vreta Kloster 
Tfn vxl 013-22 79 10 
Fax exp 013-22 79 20 
Skolans hemsida: www.nbg.nu 
 
Rektor        Eva-Lena Klofsten 
                   013-20 10 73 
Bitr.Rektor Malin Franzén 
                    013-22 79 09 
Skoljordbruket Järngården 013-201002 
Häststallar Järngården  013-654 63 
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Datorer Studerande vid Vreta utbildningscentrum förutsätts ha tillgång till en egen dator/Chrome Book. Gymnasie- och 
gymnasiesärskoleelever erbjuds att låna en bärbar Chrome Book under sin gymnasietid. Dataansvarig finns på skolans 
expedition vissa veckodagar – se anslag utanför expedition.  
 
Elevråd Elevrådet har till uppgift att tillvarata elevernas intressen. Till elevrådet kan Du vända Dig med frågor och 
synpunkter angående skolverksamheten. Elevrådets expedition finns på andra våningen i skolhuset. 
 
Elevskåp Varje elev tilldelas ett klädskåp för förvaring av arbetskläder. För att komma in i det omklädningsrum där ditt 
klädskåp finns får du en s k tagg och en personlig kod. Gymnasieelever får också ett skåp i skolbyggnaden för förvaring 
av ytterkläder, böcker mm. För att få tillgång till skolans elevskåp skall ett underskrivet kontrakt lämnas in.  Eleven 
bekostar själv hänglås till klädskåp. 
 
Elevstödsteam På skolan finns tillgång till sjuksköterska, kurator, psykolog, specialpedagog och studie- och 
yrkesvägledare (SYV). Utanför deras arbetsrum finns anslag som visar när de är tillgängliga. 
 
Expedition Expeditionen finns i skolhusets entréhall. Här kan du hämta din elevpost, få studieplaner utskrivna mm. 
Upphittade saker lämnas/finns här. 
 
Fika/Mat All förtäring av mat och dryck sker i skolans restaurang. 
 
Frukost Möjlighet finns att äta frukost i skolans restaurang innan skoldagen startar. För frukost tillkommer en avgift. 
Bor du på elevhemmet så ingår frukosten i rumshyran. 
 
Föreningar  Vretagymnasiets hästförening är en aktiv förening där Du som medlem är försäkrad i skolans 
hästverksamhet även efter skoltid. Du har också möjlighet att tävla för föreningen. 
 
Försäkringar Samtliga elever på skolan är försäkrade genom avtal mellan Region Östergötland och Länsförsäkringar. 
Försäkringen omfattar olycksfall under hela dygnet så länge den studerande är inskriven på skolan. Vidare information 
via skolexp. 
 
Förändringar i studieplanen Kontakta bitr. rektor Malin Franzén. 
 
Hundar/Husdjur Hundar/Husdjur får ej medtagas av elever till skolan. I vissa delar av elevboendet är hundar tillåtna. 
Hör med boendeansvariga. 
 
Inackorderingsbidrag Bor Du på skolans elevboende eller annan inackordering under veckorna har Du möjlighet att 
söka inackorderingsbidrag. Hör med Din hemkommun om vad som gäller för just Dig. 
 
Information  Information från skolan ges via mentor/kursansvarig, anslagstavlor, intern-tv samt lärplattformen  It´s 
Learning (inloggningsuppgifter får Du vid skolstart). 
 
Intyg Behöver Du intyg på att Du går på skolan etc., vänd dig till expeditionen så får Du hjälp. 
 
It´s Learning Skolans lärplattform heter It´s Learning.  Du når It´s Learning från alla datorer/ Chrome Books med 
internetuppkoppling genom de inloggningsuppgifter Du får på skolan. 
 
Kurator har sin arbetsplats i skolhusets övervåning, se anslagna besökstider. 
 
Ledighet Ledighet beviljas mycket restriktivt. Ansökan om ledighet skall i god tid lämnas till mentor. Blankett finns att 
hämta på It´s Learning och på skolans hemsida under elev/föräldrainfo, Blanketter och dokument. Längre ledighet 
beviljas i samråd med skolans rektor. Det är elevens ansvar att kontakta berörda lärare för att ta igen missade lektioner. 
Ledighet kan beviljas för semesterresor om eleven har bra närvaro och god måluppfyllelse. 
 
Legitimation Du behöver en giltig fotolegitimation när Du är elev på skolan. 
 
Lunch De flesta kommuner erbjuder fri skollunch till alla gymnasieelever. Vill Du äta medhavd mat finns tillgång till 
spis, mikrougn mm i ett speciellt utrymme i anslutning till skolans restaurang. Var och en diskar och gör fint efter sig! 
 
Läroböcker  Läroböcker och övriga läromedel ges som personligt lån till elever på gymnasiet. Boken lånas för den tid 
den behövs i undervisningen. Läroböckerna är registrerade och lånas på biblioteket. Legitimation krävs. Skriv ditt namn 
på avsedd plats i boken för att förhindra att böcker blandas ihop. Efter avslutad kurs skall boken återlämnas till 
biblioteket. Ej återlämnad bok alt. bok som skadats faktureras eleven. Vuxenstuderande bekostar själva sin 
kurslitteratur. 
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Mentor På Vreta Utbildningscentrum tilldelas varje gymnasieelev en mentor som Du i första hand skall vända Dig till 
om Du behöver hjälp med något. Mentor skall bl.a.:  
• vägleda och stödja eleven i studier och val 
• samverka med kurslärare, elevvårdspersonal och föräldrar 
• göra närvarouppföljning 
 
Mobbning Förtryck och kränkande behandling t ex nollning, får inte förekomma. Vreta utbildningscentrum har en 
handlingsplan för att förhindra mobbning. På skolan finns också ett trygghetsteam. 
 
Närvaro Närvaron är obligatorisk under skolgången och vid samtliga aktiviteter anordnade av skolan. Vårdnadshavare 
till studerande under 18 år har möjlighet att ta del av elevens närvaro via skolans närvaroregistreringssystem, Skola24. 
Detta sker genom SMS och/eller dator. Anmäl till skolans expedition för att få inloggning. 
 
Nätverk Inom hela skolområdet finns tillgång till trådlöst nätverk. 
 
Motortrafik Elevernas motorfordon får bara framföras inom vissa delar av skolområdet. Inom hela skolområdet är 
hastigheten begränsad till max. 20 km/tim. Motorfordon skall parkeras på anvisade platser. För allas säkerhet och trivsel 
– respektera reglerna när det gäller motorfordon. 
 
Omprov Elev som inte når lägst betyget E på ett prov ges möjlighet till omprov enligt lärarens anvisning. Normalt ges 
max två omprovstillfällen för varje prov.  
 
Ordningsregler För att skapa trivsel och en god arbetsmiljö på skolan skall såväl studerande som personal följa skolans 
ordningsregler. Se bilaga 1.  
 
Personuppgiftslagen (GDPR)  
 
Samtyckesblankett finns på skolans hemsida. 
 
Piercing Av säkerhetsskäl råder det piercingsförbud vid deltagande i alla praktiska övningar såväl på skolan som vid 
APL (arbetsplatsförlagt lärande). 
 
Post Namn på elever som fått privatpost anges på daglig postlista på skolans intern-TV. 
Posten hämtas personligen på skolans expedition. 
Post/meddelanden till lärare kan läggas i lärarpostfacken utanför restaurangen. 
 
Restaurang 
Öppettider och priser finns anslagna vid restaurangen.  
För att undvika köer är det viktigt att schemalagda mattider respekteras. 
Matkuponger för elever som inte har rätt till fri skollunch finns att köpa i serveringen. Inga arbetskläder får tas in i 
restaurangen. 
 
Rökning Vreta utbildningscentrum är en rökfri skola. Ingen rökning är tillåten på skolans område. 
 
Sjukanmälan för gymnasieelever ska göras  på tel. 0515-86919, föräldrarna skall ringa så länge eleven är omyndig. 
Är Du sjuk flera dagar i följd måste Du ändå sjukanmäla dig varje dag! 
Vuxenstuderande sjukanmäler efter anvisning från kursansvarig lärare. 
Icke anmäld frånvaro kan leda till att Du förlorar Ditt studiestöd!  
 
Skolsköterska har sin mottagning i skolhusets övervåning, se anslagna besökstider. 
 
Skolkonferens är ett organ för gemensamma diskussioner mellan rektor, personal och elever. Frågor som tas upp är 
t.ex. organisation, schema, arbetsmiljö och internat- och fritidsverksamhet, viktigt organ för skoldemokratin! 
 
 
Skrivmateriel Eleven skall själv skaffa pennor, papper och annat materiel som är nödvändigt för studierna. 
Biblioteket säljer skrivmateriel till bra priser. 
 
Studie- och yrkesvägledare (SYV) har sin expedition i skolhusets övervåning, se anslagna besökstider. 
 
Stöld och tillbud På skolan gäller samhällets lagar och förordningar. Lämna aldrig värdesaker utan uppsikt. Tjuven tar 
tillfället men Du själv skapar det. Om tjuven ändå skulle vara framme, gör polisanmälan.  

https://www.nbg.nu/upload/documents/Blanketter/Samtyckesblankett_GDPR_180615.pdf
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Telefon till Vreta utbildningscentrum: Expeditionen  013-22 79 10. Övriga telefonnummer finns på skolans hemsida. 
 
Terminstider och lovdagar Uppgifter finns på skolans hemsida under Elev/föräldrainfo, Kalendarium.  
 
Vaktmästare  Vaktmästarexp. finns i skolhusets entréhall. 
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Bilaga 1 

 
 

 
Ordningsregler på Vreta utbildningscentrum (VUC) 
 
Vad säger skollagen? 

Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och 
följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler. (5 kap. 5 § Skollagen) 

Ordningsreglerna för Vreta utbildningscentrum gäller på hela skolområdet samt i områden i direkt 
anslutning till skolan. Ordningsreglerna gäller också vid skolaktiviteter utanför skolområdet, såsom 
friluftsdagar, studiebesök, praktiska övningar i fält samt APL m.m. 
Ordning 

• Alla på skolan visar respekt för och mot varandra genom hänsyn och vänlighet. 
• Alla på skolan hälsar på varandra och har ett trevligt uppträdande och använder ett 

vårdat språk. 
• Som elev, eller som utomstående besökare tar du inte bilder, filmar eller spelar in ljud av 

andra elever eller personal på skolan, utan godkännande.  

 

Studiero och lärande 
• Vid lektionsgenomgångar ska vi vara tysta, sitta stilla och inte störa.  
• Alla ska ha rätt undervisningsmaterial med sig till lektionerna. Med rätt 

undervisningsmaterial menas exempelvis Chrome Book, läroböcker, penna och 
anteckningsblock etc. 

• Mobiltelefoner förvarar vi i väskan eller i jackan under hela lektionen – Mobiltelefon 
och Chrome Book får endast användas i pedagogiskt syfte under pågående lektion 
och läraren avgör när detta är befogat. Detta gäller även under praktiska övningar. 

• Vi kommer i tid till lektionerna. 
• Vi räcker upp handen för att få ordet under lektionen. 

 
Aktsamhet 
 

• Som elev är du aktsam om skolans, dina egna och andras saker. 
• Som elev bidrar du till att ta ansvar för skolans miljö, klassrum och övriga salar och 

utrymmen.  
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Konsekvenser om någon bryter mot ordningsreglerna på Vreta 
utbildningscentrum (VUC) 
 
Ordning 
Om elev inte följer ordningsreglerna kan rektor besluta om åtgärder enligt 5 kap. 
9-11 §, 17-21 § samt 22-22 § i Skollagen. Åtgärderna kan vara skriftlig varning, avstängning 
och/eller omhändertagande av föremål. Vid mobbning och kränkande behandling tillämpas skolans 
rutin och handlingsplan för aktuellt ändamål 
Studiero och lärande 

• Om elev stör vid lektionsgenomgångar varnar läraren en gång. Om detta inte hjälper 
blir eleven utvisad ur klassrummet. (Skollagen 5 kap 7 §). Om elev stör ordning och 
studiero vid praktiska lektionsövningar blir denne hänvisad till skolhuset och får inte 
komma tillbaka till den praktiska lektionen utifrån säkerhetsskäl. Om eleven vägrar att 
lämna klassrummet bryter läraren lektionen och tar ut de andra eleverna ur 
klassrummet. Läraren informerar berörd EC. Läraren ska alltid informera mentor om 
det inträffade. Om elev blir utvisad från lektion vid flera tillfällen ska mentor kontakta 
vårdnadshavare.  

• Om elev bryter mot regeln angående mobiltelefoner i klassrummet varnar läraren en 
gång. Om det inte hjälper får läraren beslagta mobilen under resten av lektionen enl. 
Skollagen 5 kap. 22-23 §. Om mobil och/ eller dator/Chrome Book missbrukas under 
lektionstid tillämpas VUCs befintliga rutin för omhändertagande av föremål. Mentor 
underrättas. 

• Vid sen ankomst till lektionsstart så får eleven vänta utanför klassrummet tills 
genomgången är klar. Eleven får sen ankomst i skola 24.  

• Läraren har rätt att placera om elever i klassrummet om elever stör. Alternativt 
tillämpas fasta platser i alla klassrum. 

Aktsamhet 
Om någon ertappas med att utöva skadegörelse på skolans egendom blir personen 
ersättningsskyldig. Den som under pågående lektion beter sig ovarsamt med skolans egendom kan 
visas ut från klassrummet om man inte rättar sig efter varning. Ovarsamhet kan vara att sitta med 
fötterna på borden, väga på stolarna, rita eller rispa på bänkytorna, skräpa ned m.m. 
 
Övriga synpunkter som eleverna också vill ska gälla. 

- Inga tomma hot från lärare, konsekvenser måste genomföras.  
- Lärarna ska inte vara arga på dem som sköter sig. Ge beröm när något är bra! 
- Man ska vara schysst – då är andra schyssta tillbaka 
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