
 

 

     

         

 

  

 

 
 

  

 

 

  
 

 
  

 

  
 


 


 





 







 


 







 

 



 















Utbildningsförvaltningen 

Polhemskolan 

Lund, juni 2022
 

Lund, juni 2022
 

Till alla elever på Språkintroduktion. 

Upprop kommer att ske onsdagen den 17 augusti klockan 13.00 på Polhemsko

lan. Vi samlas på skolgården vid aulan och går därefter till upprop.
 

Har du frågor som rör skolstarten kontaktar du arbetslagsledare 

Susanne Garcia på e-post susanne.garcia@lund.se från och med den 10 

augusti. 

Inför din första dag på Polhemskolan behöver du och din vårdnadshavare gå till 
sidan https://lund.se/forskola-och-skola/gymnasieskola/gymnasieskolor-i-
lund/skolstart-gymnasiet 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! 

Andreas Palmblad 
Biträdande rektor, Språkintroduktion 

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post 

Box 41 Trollebergsvägen 41 046-359 50 00 www.lund.se/polhem polhemskolan@lund.se 

221 00 Lund 

https://lund.se/skolstartgy
mailto:susanne.garcia@lund.se
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Sammanfattning
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