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Välkommen till SA4 på Polhemskolan! Du kommer att gå i klass SA22M. 

Skolan börjar onsdagen den 17 augusti kl 9:00 med samling i klassrummet i SA4:s lokaler i 
byggnad 3.  Skoldagen slutar kl 12:00. 

Klassens mentor Henrik Johnsson, elevassistenter Evelina Björkan och Robert Bunke och spe-
cialpedagog Karin Wisti tar emot och är med klassen hela förmiddagen. Du kommer att få 
träffa personalen och dina nya klasskamrater. Du kommer att få ditt schema och få veta mer 
om hur det är att gå på gymnasiet här på Polhemskolan.  

Skoldagen avslutas med lunch kl 11:15 – 12:00. Vi äter lunch tillsammans i vår egen matsal. 
Du bestämmer själv om du vill stanna kvar och äta denna första skoldag. 

Från och med torsdagen den 18 augusti har vi undervisning enligt schemat. 

Du som är elev på SA4 ska anmäla frånvaro till SA22M:s klasstelefon: 0729-878301.  
Fram tills att du fyller 18 år är det vårdnadshavare som ska anmäla frånvaro till klasstelefo-
nen. 

Klassens elevassistenter är nåbara på klasstelefonen mellan 8:30 och 15:00 på skoldagarna. 
Övriga tider går det bra att skicka sms till telefonen. 

Första skolveckan kommer du att få träffa vår skolsköterska som hjälper till med blankett för 
anmälan om specialkost. Eftersom lunch serveras redan första skoldagen behöver vi veta om 
du har behov av specialkost denna första dag, senast 10 augusti. Maila sådan information till 
specialpedagog karin.wisti@lund.se  

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 gym-
nasietid. 

På sidan finns även länk till information från oss kring uppropstider, handböcker samt nyttig-
heter som du behöver inför skolstarten. Eftersom SA4 är en förstärkt verksamhet har vi ruti-
ner som ibland skiljer sig från resten av skolan. Ett exempel på detta är att sjukanmälan sker 
till klasstelefonen och inte direkt i Skola 24. Vi kommer att gå igenom skolstartsinformationen 
tillsammans när vi träffas första skoldagen.  

Välkommen till din nya skola! 

Arbetslaget på SA4 
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Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.
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