
Till dig som är antagen till Inriktning Skog: 

Om det är någonting ni undrar över kan ni alltid kontakta  
Enhetschef, Anders Larsson 013-22 79 33 eller Mentor, Pauliina Eräpuro 013-20 10 13 

Välkommen på ditt första år i gymnasiet hos oss på Vreta Utbildningscentrum 
Din nya klass heter V22S eller V22A (för dig som har valt högskoleprofil) 
Vi ser fram emot tre roliga och lärorika år tillsammans. Vi lovar göra vårt bästa att du ska ha 
tre lärorika, roliga och utvecklande gymnasieår hos oss och vi utgår ifrån att du kommer göra 
din del för att det bli verklighet för dig. Därför under första veckan har vi planerat olika 
aktiviteter så att starten kan bli så givande och trygg som möjligt och skolschemat kommer se 
lite annorlunda ut än under vanlig skolvecka. 
Ordinarie schema kan du hitta på skolans hemsida www.nbg.nu under rubriken elev/föräldrar 
information, https://www.nbg.nu/vreta/elevforaldrainfo/  

Första dagen på gymnasiet 
Din första dag hos oss börjar med upprop: Den 22 augusti i skolhuset kl.11 sal 23 (sal 23 
ligger i andra våningen på skog- och hästenheten). Vid stora entrén kommer det att finnas 
guider om du vill få hjälp att hitta rätt.  
Lunch: Serveras efter uppropet, den äter vi tillsammans i skolans matsal  
Rundvandring: Under eftermiddagen kommer vi göra rundvandring på skolområdet. 
Rundvandringen består av olika stationer. Du kommer att bli fotograferad, få tagg till 
omklädningsrum och blir tilldelad ett bokskåp, ev. busskort, samt prov av arbetsskor.  
Dagen slutar ca. kl. 15:30 
Material du ska ha med dig första dagen: 
Alla viktiga blanketter som ni har printat ut på skolans hemsida eller fått hemskickad. 
Extra viktigt komma ihåg Datoravtal för att du ska kunna kvittera ut din skoldator. Dator 
utdelning kommer ske under första dagarna. 
https://www.nbg.nu/vreta/elevforaldrainfo/blanketter-dokument/ 
Penna och anteckningsblock, du kommer att få en hel del information som är bra att anteckna. 
2 Hänglås, ett för omklädningsrummet och ett för bokskåp på enheten.  
 
Annat att tänka på inför skolstarten  
 
- Det är fördelaktigt om du skaffar dig fotolegitimation om du inte redan har en sådan, detta 
för att låna böcker på biblioteket mm. 
- Du behöver också idrottskläder för utomhusträning. 
- Innan du få dina skyddskläder, ta med dig oömma kläder/skor, stövlar och regnkläder 
Senare kommer du att utrustas med skyddskläder (huggarbyxor, huggarkängor, hjälm och 
varseljacka). Skyddsutrustning tillhandahålls av skolan, däremot vanliga arbetsbyxor behöver 
du skaffa själv. Skolan kommer att erbjuda möjlighet att köpa arbetskläder via skolan, men du 
får köpa dina arbetskläder exakt var du känner att du vill.  

Viktiga regler alltid att komma ihåg: 
Av säkerhetsskäl piercingförbud under alla praktiska övningar! 
Arbetskläder bär vi bara utanför skolhuset. Själva Skolhuset är en allergivänlig miljö. 

Det ska bli roligt och få träffa Dig. Du är så välkommen! 
Hälsar vi alla på Skogenheten 
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