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Hej! 
 
Vi är väldigt glada och stolta över att du valt att tillbringa din gymnasietid med 
oss på Polhemskolan! Vi hoppas att du ska trivas så mycket att du kommer att 
tycka att det är de tre bästa åren i ditt liv hittills☺  
 
Inför din första dag på Polhemskolan behöver du och din vårdnadshavare gå till 
sidan https://lund.se/skolstartgy för att både få och ge information som behövs 
inför din skolstart. 
 
Där finns underlag som måste fyllas i för att vi ska kunna ge dig en fantastisk 
start på din gymnasietid. 
 
På sidan finns även länk till information från oss kring uppropstider, hand-
böcker samt nyttigheter som du behöver inför skolstarten.   
 
 
Varmt välkommen till din nya skola! 
 
För alla som arbetar på Polhemskolan, 
 
Torbjörn Hanö 
Rektor 

https://lund.se/skolstartgy
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