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Kontakt

Polhemskolans reception: 046 – 359 73 10
Telefax: 046 – 35 73 66
E-post: polhemskolan@lund.se
Postadress: Box  41, 221 00 Lund
Besöksadress: Trollebergsvägen 41
Hemsida: www.lund.se/polhem
Facebooksida: www.facebook.com/polhemskolan 

Kontaktinformation till skolans personal:
https://lund.se/gymnasiewebbar/polhemskolan/om-
polhemskolan/kontakta-oss-pa-polhem

Receptionens öppettider:
Skoldagar 8.00-15.00. Avvikelser kan förekomma.
Begränsat öppethållande under lov och icke schemalagda skoldagar. 

Sjukanmälan
Sjukanmälan är obligatorisk. Anmälan ska göras före kl. 12.00 på telefon 
0515-77 76 11 eller via Skola24.

Blir du sjuk under skoldagen och måste lämna skolan ska detta anmälas till 
skolans reception i byggnad 1 mellan 8.00-12.30 och därefter på Skola24.

Anmälan ska göras varje dag tills du är tillbaka. 

mailto:polhemskolan@lund.se
https://lund.se/gymnasiewebbar/polhemskolan/om-polhemskolan/kontakta-oss-pa-polhem
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Varmt välkommen
som elev på Polhemskolan!

Vi är väldigt glada och stolta över att du har valt just vår skola och 
kommer att göra allt vi kan för att dina tre år här blir de bästa 
hittills i ditt liv. 

Din tid på gymnasiet ska vara fylld av ny och spännande kunskap. 
Du kommer att lära känna många nya intressanta, trevliga 
människor och flera av dem kommer att bli dina vänner för resten 
av livet. 

När du om några år lämnar vår skola går du ut i din egen framtid. 
Vi på Polhem vill att du då ska tänka tillbaka på oss med glädje i 
hjärtat och att du har mängder av kunskaper och vänner med dig 
in i vuxenlivet.

Vi som arbetar på Polhem kommer alla att göra vårt bästa för att 
förbereda dig för framtidens alla utmaningar. Tveka aldrig att 
vända dig till oss, det är vårt jobb att stödja dig i dina studier!

Den här elevhandboken innehåller en mängd viktig information 
om skolan. Här hittar du bland annat information om vart du kan 
vända dig beroende på vilka frågor du har. Det står också vilka 
regler vi har på skolan för att vi ska trivas tillsammans.

Än en gång – varmt välkommen till Polhem!

Torbjörn Hanö
Rektor
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Polhemskolans värdegrund
På Polhem är vi alla lika, OLIKA! 

Vi respekterar olika människors olika resurser, åsikter, 
bakgrund och läggning, och ser varandras olikheter som 
tillgångar. 

Vi är nyfikna på vad andra har att säga, och lyssnar på varandra 
med respekt för varandras åsikter. Vi tar ansvar för våra 
handlingar. Vi hjälper, stöttar och uppmuntrar varandra om det 
behövs.

Tillsammans ser vi till att alla har ett lika bra arbetsklimat, 
bygger goda relationer till varandra och pratar schysst om och 
med varandra.

Alla vi som går eller arbetar på Polhem ska trivas och känna oss 
trygga – med skolan och med varandra.

Ingen av oss accepterar någonsin kränkningar eller mobbning, 
och det är lika för alla.

På Polhem är alla polare
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Organisation
Rektor
Torbjörn Hanö

Biträdande rektorer Administrativ chef
Elisabeth Thörnquist Emma Hultman
Gunilla Linton
Andreas Palmblad
Jessica Franzén
Linus Persson
Mats Månsson
Nitsa Kiriakidou
Åsa Narin

Elevhälsa
Kuratorer
Skolsköterskor
Specialpedagoger

Ansvarsområden och kontaktinformation hittar du på 
www.lund.se/polhemskolan

Studie- och yrkesvägledare
Administration
Bibliotek
Lokalvård
Vaktmästeri

http://www.lund.se/polhemskolan


Var hittar jag information?
På Polhem har vi några viktiga informationskanaler. Både elever och lärare ska 
känna till dessa:

Elevhandboken
är en bra start! Här hittar du t.ex. telefonnummer, sökordslista och våra 
ordningsregler. Elevhandboken hittar du i pdf-format på hemsidan.

Vklass
är Lunds kommuns gymnasieskolors lärplattform och vår skolas intranät. 
Inloggningsuppgifter får du vid terminsstarten. Via Vklass får du information 
från lärarna i de kurser du läser. I Min Skola på Vklass hittar du också bl.a. 
information, dokument, blanketter och scheman som rör din skolgång. På 
Nyhetssidan hittar du aktuella nyheter och skolans kalendarium. Länken till 
Vklass finns på hemsidan.

Interna meddelanden
När du är inloggad på Vklass kan du skicka och ta emot interna meddelanden. 
OBS! den här typen av meddelande kan bara användas INOM skolan, så förväxla 
inte detta med mejl! Du kan dock koppla vidare till din vanliga mejladress, vilken 
som helst som du använder ofta.

Mejl
När du börjar på Polhem får du en personlig mejladress. Det är jätteviktigt att 
du som elev aktiverar denna adress, eftersom viktig information om din 
skolgång ofta kommer via mejl. Information om inloggning får du i samband 
med skolstarten.

Hemsidan  www.lund.se/polhem
Informationen som läggs ut på hemsidan är tillgänglig för alla, även för de som 
inte går på Polhem, och kräver alltså ingen inloggning. Här hittar du bland annat 
information om skolan, våra utbildningar, kontaktuppgifter samt nyheter om 
aktuella händelser.

Klassfack
finns för alla klasser, vid skoladministratörernas rum i byggnad 8. Klassens 
elevrepresentanter svarar för att klassfacket töms varje skoldag

72022-10-21

http://www.lund.se/polhem
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Sökord A-Br
Adress-, namnändring & nytt telefonnummer
Om du flyttar eller byter namn behöver du inte göra något, det uppdateras automatiskt i 
våra system. Byter du telefonnummer måste du däremot omgående meddela detta till 
elevadministrationen! 

Affischering
får endast ske på särskilda anslagstavlor. Om du vill sätta upp något på dem kontaktar du 
först receptionen i byggnad 1. Ingen kommersiell affischering får förekomma!

Allergi
Vi måste alla hjälpas åt att visa hänsyn mot de som lider av allergi och astma. Inom skolans 
område råder absolut rök- och nötförbud, både inom- och utomhus. Tänk också på att inte 
använda parfymerade hudpreparat och försök byta kläder innan du kommer till skolan ifall 
du varit i nära kontakt med pälsdjur.

Alkohol
Att medföra, inneha eller förtära alkoholhaltig dryck på skolans område är förbjudet enligt 
lag. All sådan dryck beslagtas och hälls ut.

Betyg
får du efter avslutad kurs och på ditt gymnasiearbete. Läs mer på sidorna 19-20.

Biblioteket
Biblioteket är ett stöd i ditt lärande. Via biblioteket har du tillgång till flera olika databaser 
som är en hjälp i skolarbetet, ett bestånd av mer än 21 000 böcker samt dagstidningar och 
tidskrifter. Biblioteket har öppet alla skoldagar 7.30-16 med förlängt öppet på onsdagar till 
17.30. Lokalen ligger på andra våningen i byggnad 8. Det är en lugn miljö för studier och 
det finns möjlighet att boka grupprum hos oss. Läs mer här Polhems bibliotek. Mejla vår 
gemensamma adress om du vill komma i kontakt med oss: bibliotek.polhem@lund.se

Ovanför biblioteket i byggnad 8 ligger mediateket och läromedelssupporten. Läs mer om 
det nedan under Mediateket.

Blanketter (Polhems egna)
hittar du på Vklass. Blanketter för F-prövning finns även i receptionen. Nya elever som 
ännu inte har inloggning till Vklass hittar blanketter på hemsidan 
www.lund.se/polhemskolan

Brandsläckare
finns i alla byggnader. Skadegörelse på brandmateriel är straffbart. Om våra brandsläckare 
inte fungerar kan det innebära stor fara både för dig själv och för andra.

https://sites.google.com/a/skola.lund.se/biblioteket-polhem/home?authuser=0
mailto:bibliotek.polhem@lund.se
http://www.lund.se/polhemskolan
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Sökord Bu-El
Busskort
får du ifall du bor minst 6 kilometer från skolan och till och med vårterminen det året du 
fyller 20. För elever som är bosatta inom Lunds kommun gäller följande:
Ansökan om resebidrag ska göras varje läsår. Information om hur du ansöker finns på vår  
hemsida. Är du berättigad till resebidrag skickas ditt busskort hem till dig strax innan 
skolstart.

Bor du i en annan kommun kontaktar du din hemkommun.

Stulet, skadat eller borttappat kort kostar 300 kr att ersätta. Har du frågor eller problem 
med kortet kontaktar du receptionen i byggnad 1.

Cafeterian
hittar du på entréplanet i byggnad 7. 

Dator
Datorn är ett av dina läromedel och ett viktigt redskap för att klara studierna.  Du får under 
hela din skoltid låna en bärbar dator. Villkor och regler för användningen av datorer är en 
e-tjänst som ska fyllas i innan skolstart. Är du över 18 år gör du det själv, annars görs det 
av vårdnadshavare.  E-tjänsten finns här: https://www.lund.se/utbildning--
forskola/gymnasieskola/skolstart-gymnasiet/

Elevfoto
Individuella foton tas av alla elever och sparas under elevens skoltid. Fotot kommer att 
användas till bl.a. elevkortet.  Läs mer om det under elevkort.

Elevhälsan
I elevhälsan ingår skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, skolpsykolog och specialpedagoger. 
Läs mer på sidorna 21-22.

Elevkortet
Alla elever får ett elevkort som styrker att man är inskriven på Polhemskolan. Du får ditt 
kort efter att du blivit fotograferad på skolan, ca 2-3 veckor in på terminen. Kortet är en 
personlig värdehandling som du behåller så länge du går på skolan. Ha alltid kortet med 
dig till skolan! Du använder det i matsalen, på biblioteket och för att kunna legitimera dig 
som elev. Du ska kunna visa upp kortet på begäran och har du inte med dig det i matsalen 
får du inte äta.

Att ersätta förlorat/förstört kort kostar 100 kr. 

Elevkåren
läser du mer om på sidan 18.

https://www.lund.se/utbildning--forskola/gymnasieskola/skolstart-gymnasiet/
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Sökord El-G
Elevskåp
Under din skoltid på Polhemskolan disponerar du ett förvaringsskåp. Skåpen
fördelas första skoldagen och skåpnummer får du av din mentor. Du tar själv med
hänglås, förslagsvis redan första skoldagen!

Tappar du nyckeln till låset och behöver hjälp att få upp skåpet vänder du dig till 
receptionen i byggnad 1. Ett tips är att ge en extranyckel till en kompis. Då 
slipper du få låset uppklippt ifall du skulle tappa din nyckel☺

Du ska vara medveten om att skolan har rätt att öppna elevskåpen. Förvara
absolut inte värdesaker i ditt skåp!

Frånvaro
Som giltig frånvaro räknas endast anmäld sjukdom eller ledighet som 
beviljats av skolan i förväg. All annan frånvaro är skolk. Läs mer under
”Sjukanmälan”.

För omyndig elev gäller att skolan är skyldig att samma dag informera
vårdnadshavare om att en elev har varit frånvarande. När eleven blir
frånvaroanmäld i skolans system ”Skola24” skickas automatiskt ett mejl till
vårdnadshavaren. Vårdnadshavare som anser att frånvaron inte stämmer,
kontaktar elevens mentor!

Vid hög frånvaro kontaktas även elevhälsan. Skolan är också skyldig att
rapportera frånvaro till Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Frånvaroanmälan
All frånvaro ska anmälas via inloggning i Skola24.

Förstörda kläder eller ägodelar
Ersättning kan utgå för under lektionstid förstörda kläder eller t.ex. glasögon.
Kontakta administrationen för hjälp med detta.

Försäkring
Alla elever på skolan omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller både 
skoltid och under fritiden. Information om villkoren hittar du på Lunds kommuns 
hemsida. Du anmäler själv skadan till försäkringsbolaget.

GDPR information från Lunds Kommun: https://www.lund.se/om-webbplatsen-
lund.se/behandling-av-personuppgifter-gdpr/

Gymnasiepoäng
En fullständig gymnasieutbildning omfattar 2 500 gymnasiepoäng. Varje kurs ger
ett visst antal gymnasiepoäng.

https://lund.se/forskola-och-skola/elevhalsa-extra-stod-och-forsakringar/forsakringar-i-skolan
https://www.lund.se/om-webbplatsen-lund.se/behandling-av-personuppgifter-gdpr/
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Sökord H-Led
Hiss
är endast avsedd för skolans personal samt rörelsehindrade och godstransporter. 
Behöver du ett tillfälligt tillstånd att använda hissen, vänder du dig först till din 
skolsköterska för att få ett intyg på hur länge du behöver hisskortet. Efter det
kontaktar du receptionen.

Hittegods
Vänd dig till receptionen om du har tappat bort eller hittat något. Det som lämnas 
in förvaras där, dock längst till terminens slut.

Hjärtstartare
finns på skolan. Kontakta någon av oss som jobbar på skolan ifall en situation där 
hjärtstartare behövs uppstår.

Individuell studieplan
För varje elev upprättas en individuell studieplan.

Individuellt val
omfattar ett antal kurser som du kan välja mellan. Information om detta får du av din
SYV inför valet till högre årskurs.

Inloggning
Användarnamn och lösenord till skolans datorer, Vklass och mejl får du vid 
terminsstarten av din mentor. För att mentor ska lämna ut inloggningsuppgifterna, 
måste din vårdnadshavare ha signerat låneavtal för skoldator via e-tjänsten för
skolans datorer och nätverk som du hittar här: https://lund.se/skolstartgy

Får du problem med din inloggning vänder du dig till Student Helpdesk i rum
2128. Till den digitala studieplanen får du som går i åk 1 inloggning först efter
period 1. Går du åk 2 och 3 får du den vid terminsstarten.

Klagomål
Ett formulär för att framföra klagomål finns på Lunds kommuns hemsida
under rubriken ”Blanketter/självbetjäning”.

KU-dag
innebär kompetensutvecklingsdag för lärarna på skolan och studiedag för dig.

Ledighet
Ansökan om ledighet  görs i Skola24. Skolan är restriktiv med att bevilja ledigheter.

https://lund.se/skolstartgy
https://lund.se/kontakt/synpunkter-och-klagomal
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Sökord Lek-Mi
Lektioner
hålls enligt schema. Är din lärare av någon anledning borta, står det på Vklass. 
Hittar du ingen information där och läraren inte har kommit efter 10 minuter
kontaktar du receptionen.

Lärarnas postfack
hittar du i byggnad 8. Listor med lärarnas namn och facknummer finns 
uppsatta vid facken.

Läroböcker
är du alltid garanterad att få låna av skolan under din skoltid. Endast ett fåtal 
läroböcker delas ut som gåva. Var rädd om böckerna, för om du tappar eller
förstör en bok måste du ersätta den. Vill du köpa en lärobok av skolan
kontaktar du ekonomiadministrationen i byggnad 8.

Läromedel
På Polhem ingår alla läroböcker i ett läromedelsbibliotek (se även om läromedels-
support under Mediateket nedan). Du lånar och lämnar tillbaka alla läromedel till 
lärarna i dina olika kurser. Om du inte återlämnar de läromedel som du har lånat 
blir du ersättningsskyldig och en faktura kommer att skickas hem till dig. 

Mediateket
I byggnad 8 med ingång från byggnad 3 ligger Mediateket. Där finns ett flertal 
studieplatser och 12 datorplatser med avancerad programvara som krävs för att kunna 
arbeta med olika medier. Det finns också två skrivare kopplade till nätverket. På 
Mediateket finns en läromedelsupport där man kan få hjälp med specifika 
läromedelsfrågor, inlästa läromedel, omlån av läromedel m.m. Frågor rörande Skola24 
besvaras också här. Mediateket är bemannat från 8.30-12.30, 13.30-16.00

Mentor
Varje klass har en mentor. Mentorns uppgift är bl.a. att vara elevernas primära
kontakt när det gäller såväl hälsa som studiesituation samt att hålla
mentorsgruppen informerad om sådant som direkt påverkar arbetet i skolan.
Mer information om mentors roll hittar du på sidan 17.

Miljöpolicy
Polhemskolans verksamhet ska bedrivas med en självklar strävan att få minsta 
möjliga negativa miljöpåverkan med bibehållen god kvalitet. Läs mer om vår
miljöpolicy på hemsidan.

Miniräknare
får du låna så länge du är elev på Polhem. Räknarna delas ut i klassen ca 3
veckor in på höstterminen. Du återlämnar räknaren till skolan i fullgott skick vid
avbrutna studier eller efter avslutad skolgång. Om du inte återlämnar
miniräknaren som du har lånat blir du ersättningsskyldig och en faktura
kommer att skickas hem till dig.

https://lund.se/gymnasiewebbar/polhemskolan/om-polhemskolan/sa-har-arbetar-vi
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Sökord Mo-R
Modersmålsundervisning
Elev som vill läsa modersmål gör själv sitt val via webben. Om eleven är omyndig
ska det godkännas av målsman. Kontakta SYV om du behöver mer information.

Närvaroplikt
Det är din skyldighet att infinna dig i tid till lektionerna och närvara vid alla
aktiviteter enligt gällande schema. I skolans undervisning ska du inhämta och 
redovisa den kunskap som kurserna inom de olika programmen avser att ge, och då 
är närvaro en given förutsättning för bedömning och betyg.

För att du ska få rätt till studiehjälp och studiemedel krävs heltidsstudier. 
Heltidsstudier förutsätter kontinuerligt deltagande i undervisningen.

Du har alltså skyldighet att infinna dig punktligt till lektionerna och närvara vid klassens
alla aktiviteter enligt gällande schema inkl. schemalagd Övrig tid.

Olycksfall
Alla olycksfall som inträffar på skolan ska anmälas till skolsköterskan. Skolan har
en försäkring för olycksfall.

Alla olycksfall, skador eller tillbud ska utredas. Det är viktigt att händelsen 
dokumenteras i elevens journal om det senare skulle visa sig bli ett
försäkringsärende.

Ordningsregler
Vi tillbringar mycket av vår tid på skolan. Det är därför viktigt att vi har en bra 
arbetsmiljö och trevlig stämning. Polhems ordningsregler hittar du på sidan 25.

Prövningar
Observera att det finns två sorters prövningar:

▪ F-prövning
Elev som inte fått godkänt i en kurs har rätt till avgiftsfri prövning. Prövning 
äger rum vid de för läsåret fastställda prövningstillfällena.
Anmälningsblankett och tider för prövningar finns på Vklass och i 
receptionen. Anmälan ska lämnas till receptionen i god tid före
prövningstillfället.

▪ Prövning
Elev kan ansöka om prövning i kurser samt gymnasiearbetet om eleven inte 
tidigare har fått betyg i kursen. Anmälningsblankett finns endast hos SYV.
Beslut fattas av bitr. rektor.

Rökning
inom skolans område, såväl utomhus som inomhus samt under alla dygnets timmar, är         
förbjudet enligt lag. Även s.k. elektroniska cigaretter omfattas av rökförbudet.
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Sökord S-Sk
Salsnummer
Siffra nr 1 anger byggnad 
Siffra nr 2 anger våning 
Siffra nr 3 och 4 anger sal 
Exempel: Sal 5182 – finns i byggnad 5 på 2:a våningen, sal 82

Schemaperioder
Läsåret omfattar 178 skoldagar. Läsåret är indelat i två schemaperioder. Periodindelningen
underlättar bl.a. koncentrationsläsning, vilket innebär att färre kurser läses samtidigt.
Varje schemaperiod innehåller dagar för undervisningstid. Därutöver finns det
bl.a. lovdagar och övrig tid (Ö-dagar). Övrig tid (Ö-dagar) kan användas för t.ex. 
utvecklingssamtal, information, återläsning och gemensamma skrivningar.

Sen ankomst
Det är viktigt att du är med på lektionerna och inte kommer för sent. Om du skulle 
komma för sent är det viktigt att du inte stör dina klasskamrater och läraren när du
går in i klassrummet. Ibland kan det vara så att du får vänta utanför klassrummet
till lämpligt tillfälle att komma in på lektionen. Sen ankomst rapporteras som 
ogiltig frånvaro i Skola24.

Sjukanmälan
Sjukanmälan är obligatorisk. Anmälan ska göras före kl. 12.00 på telefon 0515-77 76 11 eller 
via Skola24.

Blir du sjuk under skoldagen och måste lämna skolan ska detta anmälas till skolans reception 
i byggnad 1 mellan 8.00-12.30 och därefter på Skola24.

Anmälan ska göras varje dag tills du är tillbaka. 

Skadegörelse
Elev som uppsåtligt eller genom oaktsamhet skadar skolans egendom är
skyldig att ersätta skadan till dess fulla värde. Klotter och annan skadegörelse
polisanmäls.

Skola24
Lunds kommuns system för frånvarohantering för elever under 18 år.  På 
mediateket kan du få hjälp med frågor som rör Skola24. 
Ansökan om ledighet för elev görs i Skola24.

Skollunch
För att få skollunch måste du ha ett giltigt elevkort med dig. Det är viktigt att du
äter på den tid som står i ditt schema för att undvika trängsel i matsalen.
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Sökord Sk-Uts
Skolrestaurangen
finns i byggnad 7 och har öppet kl. 11:00-13:30 under schemalagda skoldagar.
Efter avslutad måltid ska tallrikar, glas och bestick återlämnas enligt anvisningar
av måltidspersonalen. Matrester kastas på angiven plats.

Slutbetyg/gymnasieexamen
Ditt slutbetyg/gymnasieexamen i årskurs 3 är en värdehandling. Vi skickar därför
inte hem det till dig per post, utan det måste hämtas ut av dig personligen, eller via 
ombud med fullmakt, på skolavslutningen på våren. Utbildningar med riksrekrytering
är undantagna.

Specialkost
Om du av medicinska orsaker önskar specialkost kontaktar du skolsköterska.

Student Helpdesk
sköts till största delen av elever. Hos Student Helpdesk kan du få hjälp om du får 
problem med din skoldator. Mer information om var de finns och vilka öppettider
de har läggs ut på deras site 
https://sites.google.com/skola.lund.se/studenthelpdeskpolhemskolan/startsida .

Stölder
Börja alltid med att polisanmäla en stöld.

Därefter tar du kontakt med skoladministrationen för handläggning.

SYV
står för studie- och yrkesvägledare. De ger dig information, personlig vägledning
och svarar för din individuella studieplan. Kontaktinformation hittar du på 
hemsidan under rubriken ”Kontakta oss”.

Uppehåll/Avbrott i studierna
Vill du göra studieuppehåll eller avbryta dina studier, kontaktar du din SYV. Avbryter 
du studierna ska lånade läromedel som t.ex. dator, miniräknare och böcker
återlämnas till skolan. Ej återlämnat material faktureras senast 10 dagar från det 
datum du skrevs ut.

Utrymning
sker alltid enligt lärares anvisningar. I varje sal finns en utrymningsplan anslagen.
Vid samlingsplatsen (Centrala idrottsplatsen, utanför Bollhuset) kontrollerar
läraren att alla kommit med ut. Se sid. 23 för mer utförlig information.

Utskrifter
Skrivare finns i Mediateket som ligger ovanför biblioteket i byggnad 8. 

https://sites.google.com/skola.lund.se/studenthelpdeskpolhemskolan/startsida
https://lund.se/gymnasiewebbar/polhemskolan/om-polhemskolan/kontakta-oss-pa-polhem
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Sökord Utö-Ö
Utökat program
innebär att du kan ansöka om att få läsa mer än 2500 gymnasiepoäng. Ansökan
görs hos SYV och beslut fattas av din biträdande rektor.

Våld
Allt medvetet våld mot elever och personal polisanmäls. (Beslut i skyddskommittén
2004-02-04).

Värdesaker (kontanter, nycklar, klockor, smycken, datorer, mobiltelefoner m.m.) 
måste förvaras på ett betryggande sätt. Varje elev disponerar ett låsbart skåp för 
förvaring av ytterkläder och läroböcker. Tyvärr förekommer stöld även ur låsta
skåp. Skolan ansvarar inte för saker som finns i elevskåpen. Observera att
elevskåp inte betraktas som betryggande förvaring för värdesaker!

Ö-dagar
För elevernas del innebär Ö-dagar tid för utvecklingssamtal, grupparbeten,
enskilda arbeten, förberedelse inför prov och redovisningar, NP-prov, F-prövningar,
temadagar, Högskoledag, SYV-info m.m. I läsårsplaneringen på sidorna 6-7 ser du
vilka Ö-dagar som finns inplanerade under läsåret.

Öppettider för skolans lokaler
Entrédörrarna i byggnad 5 är öppna måndag till fredag kl. 07:00 – 15:30. I övriga byggnader 
är de öppna 07.00-16.30. Under lov- och helgdagar är alla entrédörrar låsta.
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Mentor & samverkansformer
Mentor
Varje klass har en mentor. Mentorns uppgift är bl.a. att vara elevernas primära kontakt 
när det gäller såväl hälsa som studiesituation samt att hålla arbetslaget informerad om 
sådant som direkt påverkar arbetet i skolan.

Som elev ska du alltid kunna vända dig till din mentor då du behöver stöd eller behöver
prata om något speciellt som rör skolarbetet. 

Mentor har huvudansvaret för eleverna i sin klass. Det innebär bl.a. att mentorn på
olika sätt skall stödja och stimulera dig i din skolgång, följa din närvaro, din hälsa och 
att i samråd och för ditt bästa hålla kontakt med dina föräldrar, skolledningen och 
skolans elevvårdspersonal. Mentor kontaktar skolhälsovården om en elev varit sjuk
mer än sju skoldagar om anledningen är oklar.

Utvecklingssamtal
Vid ett tillfälle varje termin erbjuds du, tillsammans med din vårdnadshavare, ett 
utvecklingssamtal med din mentor. Samtalet är till för att du som elev ska lyckas så
bra som möjligt med dina studier.
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Mentor & samverkansformer, 
forts.

Elevkåren
Tanken bakom Polhemskolans elevkår är att elever får möjlighet att frivilligt
engagera sig och arbeta med frågor som de själva är intresserade av. Du
representerar bara dig själv och du gör ett aktivt val, till skillnad från ett elevråd
där du representerar dina klasskamrater.

Elevkåren består av ett varierat antal utskott vilka alla fungerar som 
självständiga enheter. Som navet i hjulet finns det ett samordnande utskott med
representanter från respektive utskott.

Styrelsen ansvarar bland annat för att årligen revidera kårens stadgar och 
representera eleverna i skoldialogen. Mer information om elevkåren hittar du på
hemsidan.

Elevprogramrådet
är ett råd som för varje program behandlar programmets gemensamma 
angelägenheter. Programrådet består av företrädare för klassen och biträdande
rektor.

Elevskyddsombuden
Elevskyddsombuden är elevernas egna skyddsombud och arbetar med
systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med skolledning och personalens
skyddsombud. Elevskyddsombuden har regelbundna möten som leds av
elevhuvudskyddsombudet (HESKO) där man bland annat diskuterar
Polhemskolans elevers fysiska och psykosociala arbetsmiljö.

Elevskyddsombuden väljs ut i elevprogramråden och representerar eleverna i 
samverkansgruppen.

Klassrådet
är den enskilda klassens forum för gemensamma angelägenheter. Klassrådet
består av samtliga elever i klassen och deras mentor. Fungerande aktiva klassråd
är ett absolut krav för att elevinflytande och elevansvar ska bli verklighet.

Klassrådet sammanträder regelbundet och behandlar frågor som rör klassens 
arbete och arbetssituation, information om vad som händer på skolan,
elevkårens arbete, vad som behandlas på samverkan, elevskyddsfrågor m.m.
Klassrådet utser en representant och en ersättare till elevprogramrådet.
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Betyg, digital studieplan &
kursplaner
Betyg
Betygsskalan har fem godkända steg A, B, C, D, E och ett underkänt steg F. 
Betyget ges i förhållande till de krav som ställs i respektive kursplan. Om
läraren på grund av en elevs frånvaro saknar underlag för bedömning av
elevens kunskaper, ska betyg inte sättas.

Hur delges betygen?
För att ge besked om i vilken utsträckning en elev tillägnat sig den kunskap som 
studierna av de enskilda kurserna syftar till har vi på Polhemskolan utarbetat
följande modell för information:

❖ Lärare ska inför varje kurs ge en väl utformad introduktion och 
redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättningen sker.

❖ Lärare ska fortlöpande under kursen ge varje elev information om 
elevens utvecklingsbehov och framgångar i studierna.

❖ Lärare ska efter avslutad kurs muntligt redovisa resultatet för varje elev och 
föra in betygen i betygskatalogen.

❖ Om en elev erhållit F på en kurs ska läraren informera eleven om 
möjligheten till prövning och att önskemål om prövning ska anmälas
skriftligt till receptionen.

❖ Om en elev har uppenbara svårigheter att följa undervisningen på sitt valda 
studieprogram, ansvarar biträdande rektorn för att behovet av särskilt stöd
utreds och att därefter vidta de åtgärder (Åtgärdsprogram) som behövs för att
eleven ska kunna fortsätta studierna i gymnasieskolan. Det ska då övervägas 
om eleven ska erhålla stödundervisning, genomgå prövning, gå om en eller
flera kurser eller övergå till ett annat nationellt program. Innan beslut fattas,
ska samråd ske med eleven och elevens vårdnadshavare.

❖ En gång per termin ges i ett utvecklingssamtal till eleven, och för omyndig elev även 
vårdnadshavarna, en samlad information om elevens kunskapsutveckling och 
studiesituation. Utvecklingssamtalet ska genomföras med den individuella 
studieplanen som grund.

❖ Efter schemaperiod 1 kan du se dina betyg i den digitala studieplanen.

❖ Skriftliga betyg delas endast ut i årskurs 3 när eleverna får sina slutbetyg. 
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Betyg, digital studieplan & 
kursplaner forts.

Digital studieplan 
Den digitala studieplan som varje elev har tillgång till, visar betygen på de kurser som är 
lästa, de kurser som läses och de kurser som är planerade att läsas. 

Går du i åk 1 får du lösenord till den digitala studieplanen först efter period 1. I åk 2 och 3 får 
du det vid terminsstarten.

Kursplaner
Alla ämnen består av en eller flera kurser, och betyg ges på kurser och inte i ämnen.

Du kommer när du påbörjar en kurs att få information av din lärare om vad som gäller för 
kursen, t.ex. kursens syfte och mål, kunskapsnivå som alla elever minst ska ha uppnått vid 
kursens slut, kursinnehåll, arbetssätt, läromedel och grunder för bedömning.

Utökat program 
innebär att du kan ansöka om att få läsa mer än 2500 p. Ansökan görs hos SYV och beslut 
fattas av din biträdande rektor. 
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Elevhälsan
Elevhälsan arbetar för att alla elever får förutsättningar att utvecklas så 
långt som möjligt mot utbildningens mål. 

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, sociala och 
specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsoteamet består av biträdande 
rektor, SYV, kurator, skolsköterska och specialpedagog.

Verksamheten är reglerad i olika lagtexter bland annat skollagen, hälso- och 
sjukvårdslagen samt offentlighets- och sekretesslagen.

Elevhälsans medicinska insats, skolhälsovården. Byggnad 7
Skolhälsovårdens uppdrag är att erbjuda hälsovård för elever i gymnasieskolan och 
att uppmärksamma orsaker till svårigheter att uppnå utbildningens mål. 
Skolsköterskan erbjuder alla elever hälsobesök med samtal i årskurs 1. Hälsosamtalet 
utgår från ett helhetsperspektiv, där livsstilsfrågor, levnadsvanor, relationer, trivsel 
och skolsituation diskuteras. Kontakt med skolläkare sker vid behov. Alla besök på 
skolhälsovården omfattas av sekretess och dokumenteras enligt lag i elevens 
datajournal.

Du är även välkommen på spontana besök till vår mottagning där du själv lyfter dina 
svårigheter/problem och får rådgivning, enklare sjukvård och stöd. Föräldrar till 
elever som ännu inte fyllt 18 år är också välkomna att höra av sig både med 
information om sitt barn eller med frågor kring specifika problem såväl fysiska som 
psykiska. 

Är du långvarigt sjuk är det bra att informera skolsköterskan så att lämpliga åtgärder 
kan vidtas för att återkomsten till skolan ska bli så smärtfri som möjligt. Vid 
upprepade frånvarotillfällen kan läkarintyg begäras in. Insjuknar du i smittosam 
sjukdom, till exempel salmonella, anmäls detta omedelbart till skolsköterskan så att 
lämpliga åtgärder vidtas.

Behöver du specialkost, kontakta skolsköterskan inom de första tre veckorna på 
läsårsstarten.

Alla olycksfall, skador eller tillbud som inträffar på skolan ska, så snart det är möjligt, 
anmälas till skolsköterskan och utredas. Det är viktigt att händelsen dokumenteras i 
elevens journal om det senare skulle visa sig bli ett försäkringsärende.

Elevhälsans psykologiska insats, skolpsykolog. Byggnad 7
Skolpsykologen arbetar huvudsakligen med utredningar av elever med någon form 
av inlärningsproblematik. Skolpsykolog har sekretess och är skyldig att föra journal 
över möten med elever. Kontakt med skolpsykologen förmedlas via kurator, 
skolhälsovården eller specialpedagogerna.
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Elevhälsan, forts.
Elevhälsans sociala insats, kurator. Byggnad 7
Skolkurator arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser med syftet att 
skapa en lärmiljö där alla elever ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och 
utvecklas emotionellt och socialt. Skolkurator arbetar med psykosociala insatser 
direkt riktade till enskilda eller grupper av elever och tillför den psykosociala 
kompetensen i skolans elevhälsoarbete.

Skolkurator genomför yrkesmässiga samtal som till exempel stöd-, motivations-, 
kris- och konfliktsamtal liksom rådgivande och bearbetande samtal med enskilda 
elever och ibland föräldrar. Kurator utgår från dina behov och samtalar om det 
som känns viktigt för dig, utan någon plikt att föra journal. Samtalen lyder under 
sekretess och de berättar inte för någon annan vad som sägs i samtalen.
Kuratorerna hittar du i byggnad 7 måndag-fredag kl. 08:00-16:00 eller efter 
överenskommelse.

Elevhälsans specialpedagogiska insats.

De specialpedagogiska insatserna ingår som en integrerad del av verksamheten på 
Polhemskolan. Arbetslagen är den naturliga basen för det specialpedagogiska arbetet. 
Kontaktuppgifter till våra specialpedagoger hittar du på vår hemsida 
www.lund.se/polhemskolan under rubriken Kontakt.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Planen ska främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan 
kränkande behandling, så att alla elever kan känna sig trygga, sedda och 
respekterade. Planen finner du på hemsidan .

Viktiga telefonnummer

• ”En väg in”- telefonrådgivning med vidare kontakt inom Första Linjen eller Barn- och 

ungdomspsykiatrin 020-51 20 20

• Mottagningen Unga Vuxna 046-359 80 93

• Psykiatriska öppenvården för ungdomar över 18 år, 046-17 64 00

• Maria mottagning Mellersta Skåne 046-17 40 99  ( när det handlar om problem med 

alkohol eller droger) 

• Socialförvaltningen Lunds Kommun 046-359 50 00

• Ungdomsmottagningen, sex- och samlevnadsfrågor 046-275 24 20

https://lund.se/gymnasiewebbar/polhemskolan/om-polhemskolan/sa-har-arbetar-vi
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Säkerhet & arbetsmiljö
Vid brand eller annan fara
Om du upptäcker brand - vad ska du göra?
En bra ramsa för dig att komma ihåg är: 
R = Rädda dig själv och de som är i fara.
V = Varna alla som hotas av branden. 
L = Larma 112. 
S = Släck branden om du tror att du klarar det.

Utrymning av skolan – vid brand eller annan fara
Om skolan måste utrymmas p g a brand eller annan fara, utlöses en ihållande larmsignal i 
högtalarna i den eller de byggnader som är hotade. 

Samtliga personer ska utrymma de byggnader där brandlarm ges och samlas på Centrala 
Idrottsplatsen, Trollebergsvägen (vår samlingsplats). Utrymningsplan finns anslagen i 
undervisningslokalerna. 

Elever som vid larmet har undervisning, följer undervisande lärares anvisningar och 
lämnar byggnaden tillsammans med läraren. Övriga elever som befinner sig i 
elevuppehållsrum eller andra utrymmen där larmet ges, beger sig omedelbart lämpligaste 
väg ut till samlingsplatsen. Se kartan!
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Säkerhet & arbetsmiljö, forts.

Arbetsmiljöfrågor
Arbetsmiljölagen omfattar även elever. ”Arbetstagare” kan nedan ersättas med ”elever”.

Arbetsmiljölagen
Rättigheter/skyldigheter Kap 3
1a§
Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

2§
Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts 
för ohälsa eller olycksfall.

4§
Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder 
som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han ska följa givna 
föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som 
behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Samverkan Kap 6
17§
De som genomgår utbildning ska av huvudmannen (skolan) för utbildningen ges 
tillfälle att genom elevskyddsombud medverka i skyddsverksamheten på arbetsstället.

18§
Elevskyddsombuden utses av eleverna. Huvudmannen för utbildningen ska se till att 
elevskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget. 
Elevskyddsombuden har rätt till den information som behövs för uppdraget med 
undantag av information om uppgifter som är föremål för tystnadsplikt eller sekretess.

Elevernas möjlighet till behandling av arbetsmiljöfrågor tas upp på mentorsmöten och 
klassråd. De arbetsmiljöärenden som inte tas upp på mentorsmöten hänvisas till rektor och till 
skolsköterskorna. De arbetsmiljöfrågor som kräver en bredare samverkan förs vidare till 
skolans samverkansgrupp.
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Ordningsregler
Vi tillbringar mycket av vår tid på skolan, så det är viktigt för oss alla att vi har en bra 
arbetsmiljö och att det råder trevlig stämning. Följande regler gäller för samtliga elever 
på Polhemskolan: 

Allmänt
❖ Skolans lokaler ska hållas rena. Skräpa inte ner – använd de papperskorgar som 

finns utplacerade, både inom- och utomhus!
❖ Mellan lektionspassen ska lektionssalarna utrymmas, vädras, belysningen släckas 

och salarna hållas låsta. Efter skoldagens sista lektion ska stolarna sättas upp på 
borden, fönster stängas och belysningen släckas.

❖ Endast nyttotrafik är tillåten på skolgården under skoltid. Cyklar, mopeder och MC 
ska parkeras på för dessa reserverade platser. Infarter, trappor eller gångvägar får 
ej blockeras.

❖ Att medföra, inneha eller förtära alkoholhaltig dryck på skolans område är 
förbjudet enligt lag. All sådan dryck beslagtas och hälls ut.

❖ Rökning på skolans område är förbjudet enligt lag. Detta gäller hela dygnet, både 
inomhus och utomhus. Förbudet omfattar även s.k. elektroniska cigaretter.

❖ Du får inte ta med, äta eller förvara livsmedel som innehåller nötter, jordnötter 
eller mandel på skolan.

❖ Spel om pengar eller pengars värde är inte tillåtet.
❖ Det är inte tillåtet att filma någonstans på skolan.

På lektionerna
Du som har accepterat en plats på Polhemskolan har också accepterat att komma på 
lektioner och andra skolaktiviteter som t.ex. studiebesök och temadagar. 

❖ Det är lärarna som beslutar och ansvarar för den ordning som ska råda under 
lektionstid. Det är alltid läraren som avgör vilka föremål som är störande.

❖ Du måste anmäla till skolan om du är frånvarande. 
❖ Kom i tid! Lektionerna startar på utsatt tid. Kommer du för sent får du inte på något 

sätt störa det som pågår i klassrummet.
❖ Som elev ansvarar du för att ha med dig rätt undervisningsmateriel, inklusive 

dator, till varje lektion.
❖ Mobiltelefoner ska alltid vara undanlagda, såvida läraren inte uttryckligen 

meddelat att de ska användas i undervisningen.
❖ Skolan är ingen allmän plats. Det betyder att endast de som har legitim anledning 

att vistas i skolan får göra det. Obehöriga personer kommer att avvisas.
❖ Det är inte tillåtet att gå in på lektioner utöver sina egna.
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Ordningsregler, forts.

Vid skriftliga prov/inlämningsuppgifter
❖ Vid prov i skrivsal ska du infinna dig i god tid och sitta på angiven plats. Du ska också 

kunna visa legitimation ifall du blir ombedd att göra det.

❖ Under ett prov får du bara ha med dig hjälpmedel/material som godkänts av lärare. 
Mobiltelefon, all elektronisk utrustning och dina ytterkläder förvaras och läggs på 
anvisad plats.

❖ Skolan tillhandahåller skrivpapper.

❖ Toalettbesök ska anmälas till vaktande lärare och noteras på klasslistan.

❖ All kontakt med kamrater under pågående prov är förbjuden.

❖ Om en elev använder otillåtna hjälpmedel, lämnar eller tar emot hjälp från kamrat ska 
provet avbrytas och provresultatet markeras med 0 (noll) poäng. Provet kan inte 
göras om.

Hämtar du material från t.ex. en bok eller från Internet måste du ange källan och markera 
direkta citat. I annat fall betraktas det som fusk.

Särskilda regler för datoranvändning
När du tackat ja till din plats hos oss använder du e-tjänsten på https://lund.se/forskola-
och-skola/gymnasieskola/gymnasieskolor-i-lund/skolstart-gymnasiet för att ange om du 
vill låna en bärbar dator. I e-tjänsten finns de regler du har att förhålla dig till när du 
använder datorn och använder skolans olika system och nätverk. Vid terminsstarten får du 
inloggningsuppgifter samt tillgång till skolans datorer och din bärbara lånedator. 

❖ När du använder skolans utrustning gör du det som representant för skolan och inte 
som  privatperson. 

❖ Ditt användarnamn och din personliga kod får endast användas av dig personligen. 

❖ Du ansvarar för allt som utförs med ditt användarnamn och din personliga kod. Detta 
gäller också om du varit oaktsam, till exempel genom slarv, så att annan användare fått 
tillgång till koden. 

❖ Håll din kod hemlig och lämna inte ut den till andra personer. Byt omedelbart kod om 
du misstänker att obehörig person fått tillgång till den. 

❖ Anmäl omgående till din mentor ifall du misstänker att någon kommit åt dina 
inloggningsuppgifter.

https://lund.se/forskola-och-skola/gymnasieskola/gymnasieskolor-i-lund/skolstart-gymnasiet
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Ordningsregler, forts.

Särskilda regler för datoranvändning, forts.
När du använder skolans datorer gäller svensk lagstiftning i de delar där sådan finns, samt  
skolans regler för datoranvändning.

Du får t.ex. inte:

• sprida sexbilder eller bilder som skildrar våld eller råhet

• sprida ras- eller könsdiskriminerande uttalanden eller bilder

• göra stötande eller kränkande uttalanden

• sprida marknadsföring för eget gagn eller andras kommersiella verksamhet

• använda e-postgången till för skolan ej avsedda ändamål

• missbruka upphovsrätt till text, datorprogram, foto, bild och ljud

• använda programvara som ej inköpts av skolan

• utföra förändringar på skolans datorutrustning, vare sig vad gäller innehåll, utseende 
eller kopplingar.

Polhemskolans nätverk och Internet är oskyddade ur datasäkerhetssynpunkt. Detta innebär 
att det du förmedlar kan nås av obehöriga.

Ansvariga för datorsäkerhet på Polhemskolan granskar de transaktioner som utförs på 
skolans datorer. 

Om missbruk av skolans regler för datoranvändning upptäcks, kommer du att varnas av din 
biträdande rektor. Om ny allvarlig anmärkning riktas mot dig drar skolan in din rätt att 
använda skolans datorer.

För bärbara lånedatorer gäller, enligt texten ovan, särskilda regler som du får mer 
information om när låneavtalet tecknas i e-tjänsten på https://lund.se/forskola-och-
skola/gymnasieskola/gymnasieskolor-i-lund/skolstart-gymnasiet .

Undervisningsmaterial och utrustning
Du är personligt ansvarig för allt lånat undervisningsmaterial och utrustning (läroböcker, 
datorer, räknare etc.) och ersättningsskyldig för skadad eller förlorad utrustning.

Du är skyldig att vårda lånad utrustning väl. Anmäl omedelbart skada eller förlust till 
undervisande lärare eller mentor.

Återlämnas inte lånade böcker, datorer och miniräknare vid lånetidens utgång och efter 
skriftlig påminnelse, skickas en faktura hem till dig. 

https://lund.se/forskola-och-skola/gymnasieskola/gymnasieskolor-i-lund/skolstart-gymnasiet
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Ordningsregler forts.
Konsekvenser vid brott mot ordningsregler
Syftet med ordningsregler är att skapa en lugn och trivsam arbetsmiljö för alla på skolan. 
Det är bra om ni i klassen tillsammans med läraren kommer överens om hur er arbetsmiljö 
ska vara.

Skolans åtgärder vid brott mot reglerna är i första hand samtal på olika nivåer beroende på 
hur allvarlig förseelsen är. Samtalen ska leda till aktiva åtgärder för att lösa ett problem.

Elever som stör lektionen kan avvisas för resten av den lektionen.

Rektorn eller en lärare får omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande 
för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten.

Elev som fuskat får räkna med att alla elevens lärare informeras om detta och att elevens 
arbeten och prov kommer att kontrolleras med extra stor noggrannhet i samtliga ämnen. 
Rektor kan stänga av en elev med omedelbar verkan om eleven ertappas med att ha fuskat. 

Om en elevs uppförande kan antas inverka skadligt på andra elever eller det finns andra 
särskilda skäl kan en elev stängas av från undervisningen.

Polisanmälan vid brott
Skolan polisanmäler brott.
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Lokaler
Allmänt
Huvudingången till Polhemskolan finns i byggnad 1 med adress Trollebergsvägen 41. 
Samtliga entrédörrar finns utmärkta på kartan här nedanför.
Dörrarna öppnas måndag - fredag 07.00 och låses 16.30.

Varje byggnad är försedd med ett nummer och alla salar med ett fyrsiffrigt nummer. 
Siffra nr 1 anger byggnad 
Siffra nr 2 anger våning 
Siffra nr 3 och 4 anger sal 
Exempel: Sal 5182 – finns i byggnad 5 på 2:a våningen, sal 82

Idrottslokaler
Inom- och utomhusidrott bedrivs på Idrottsplatsen/Bollhuset, IFK-hallen, 
Högevallsbadet , Fäladsgården och Klostergårdens IP. På schemat anges dessa lokaler 
med bokstavsbeteckning (och ev. salsnummer).



302022-10-21

Vem/vad? Byggnad
Administrativ chef 8
Aula 3
Bibliotek 8
Bitr. rektor, specialpedagog och SYV - EK 8
Bitr. rektor, specialpedagog och SYV – NA, HN, FY/MA 8
Bitr. rektor, specialpedagog och SYV – SA samt Idrottsgymnasiet 5
Bitr. rektor SA4 8
Bitr. rektor SPRI, HV 1
Bitr. rektor, specialpedagog och SYV - TE 2
Cafeteria 7
Ekonomiadministration 8
Elevadministration 1
Elevassistenter 3
Frisörsalong HV 7
Gymnasiesekreterare 1
Idrottstorget 5
Kuratorer 7
Lilla Hörsalen 5
Mediateket 8
Personalrummet P8 8
Reception 1
Rektor 1
Skolrestaurang 7
Skolsköterskor 7
Specialpedagog HV 5
Språktorget 5
Student Helpdesk och IT-tekniker 2
SYV HV 2
SYV SA4 3
SYV SPRI 1
Vaktmästeri 8
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Anteckningar
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Anteckningar
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