
Amerikanska Gymnasiet Stockholm
Informationsbrev - vårdnadshavare och elev åk 1 och åk 2
Varmt välkommen som elev och vårdnadshavare till vår gymnasieskola. Vår skola står för
transparens och öppenhet och vi ser fram mot ett gott samarbete under hela gymnasietiden.
Om du har frågor eller funderingar ser vi fram emot att höra från dig.

Kommunikation
Relationen och kommunikationen mellan dig som elev, vårdnadshavare
och oss i skolan är viktig och för att det ska vara lätt för dig att nå oss har
vi en digital plattform. Vi är en digital skola och information kommer att
skickas till dig framförallt digitalt. Vi önskar att du som vårdnadshavare
enkelt kan ta del av information och komma i kontakt med oss när du
behöver. Ladda gärna ned appen till din telefon men använd framförallt
dator för att logga in 1-2 gånger per vecka. Admentum nås via
webbläsare: https://skola.admentum.se Vi ser gärna har aviseringar påslagna så att du inte
missar viktig information från skolan.

I Admentums meddelandefunktion når du också samtliga lärare och
kompetenser på skolan och du får alltid snabb mejlrespons från oss.
Under lektionstid kan vi vara svåra att nå per telefon. Vill du tala med
någon av oss skicka därför gärna ett meddelande i Admentum så ringer vi
upp dig så snart vi kan. För att vi ska kunna nå dig behöver du fylla i
personlig information för dig som vårdnadshavare. För planering
använder vi Canvas. Du når Canvas via Admentum.

Årskurs 1 eller ny på skolan?
För att få ett konto i Admentum behöver vi få e-postadress till dig som vårdnadshavare.
Vi ber dig därför fylla i nedan formulär med dina kontaktuppgifter.
https://bit.ly/AmerikanskaVH

Elevkort och elevresor
Om ditt barn har mer än 6 km, närmaste gångväg till och från skolan, Segelbåtsvägen 9, kan
det vara så att du är berättigad till elevkort. Här mäter du avståndet:
https://www.google.com/search?q=google+map+stockholm+g%C3%A5ng&oq=google+map
+stockholm+g%C3%A5ng&aqs=chrome..69i57j69i64.20335j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-
8
Skolan ansöker om elevkort som delas ut under de första skoldagarna.
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Specialkost
Skolan serverar lunch varje dag. En del av er önskar specialkost och för att detta ska bli rätt
behöver vi veta vilken slags allergi, intolerans eller annan kost som du behöver till lunchen.
Vi önskar därför att du som har behov fyller i nedan formulär:
https://docs.google.com/forms/d/1wmUItEmE_gwEEbfmGgD3r3DXur_SKLZYjqfpE3FqeBQ/
edit

Möte på skolan för dig som vårdnadshavare eller myndig elev
Vi vill också redan nu välkomna dig som vårdnadshavare till möte på skolan.

Årskurs 1 Torsdag 1 september  klockan 17:30-18:30 med drop in från 17:00

Årskurs 2 Onsdag 31 augusti klockan 17:30-18:30 med drop in från 17:00)

Skolstart
Nu återstår att hälsa dig välkommen till skolstarten den 9 augusti. Mer detaljerat schema för
den första veckan kommer att publiceras under de första dagarna i augusti, så håll utkik på
webbsidan.

Årskurs 1 Samling utanför skolan kl 09.00. Dagen avslutas med lunch i vår Diner.
Ta med dig ett lås till ditt skåp.

Årskurs 2 Samling utanför skolan kl 12.00. Dagen startar med lunch i vår Diner.
Ta med dig ett lås till ditt skåp.

Med vänliga hälsningar,

Anna-Lena Bresell Kofi Asumadu
Rektor Biträdande rektor
anna-lena.bresell@amerikanskagymnasiet.se kofi.asumadu@amerikanskagymnasiet.se
Tel: 073-0947130 Tel: 073-0947128
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