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Välkommen till
Stockholm Science & Innovation School
Du som nu börjar dina studier vid Stockholm Science & Innovation
School är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller
viktig information om sådant du behöver veta om skolan.
Informationen finns även på skolans hemsida ssis.stockholm.se.
SSIS är en skola där både elever och personal trivs. Genom att du
tar ansvar för dina studier och din arbetsmiljö kommer du att bättre
uppnå dina mål och på det sättet bidra till en positiv stämning under
lektioner och raster.
Du inleder nu en ny studieperiod i ditt liv som vi tillsammans vill
göra till en tid som du minns med glädje. Det ska vara lustfyllt att
lära, då blir kunskapen en grund och du lär för hela livet!
Välkommen!

SSIS värdegrund
Det här är de grundläggande värderingar som ska genomsyra SSIS
verksamhet, personal och elever:





Utbildningsförvaltningen
Stockholm Science & Innovation School
Borgarfjordsgatan 6C
Box 1073
16425 Kista
Telefon 0761 29 14 34
ssis@stockholm.se
ssis.stockholm.se

Alla har lika värde
Alla ska visa ömsesidig hänsyn
Ett öppet klimat ska råda genom ömsesidig dialog.
Alla har rätt att bli sedda och få bekräftelse.
Alla ska vara delaktiga i den dagliga verksamheten
Alla ska arbeta för en fungerande och stimulerande
arbetsmiljö.
Skolan ska vara en stimulerande plats för lärande och
utveckling
Läraren ska arbeta för att väcka intresse och
engagemang hos eleverna.
Eleven ska ta ansvar för sitt lärande
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För att du ska få ut så mycket som möjligt av din tid här på SSIS det
viktigt att du är närvarande, passar tider och bidrar till en bra
arbetsmiljö genom att vara delaktig på lektioner och ex stänga av
ljudet till din mobiltelefon.

Elevservice
Kontaktuppgifter som epost och telefon finns på skolans webbplats.
Eleverna kan alltid prata med skolans lärare om de undrar något
eller så hjälper de till med kontakt.
Rektor: Patrick Vestberg

Kurator: Lillianne Juth Nilsen

Skolsköterska: Ruth Andelius Studievägledare: Åsa Stoltz
Skolassistent: Anders Stock

Skolsekreterare: Eila Reimert

Studieinformation
Poängplan och kurser
Ett gymnasieprogram omfattar 2500 poäng vilka utgörs av olika
kurser. En kurs omfattar minst 50 poäng. Vid avslutad kurs sätts
betyg. För varje kurs finns en kursplan, mål och betygskriterier. Av
poängplanen framgår det när kurserna börjar och slutar. Poängplan
finns på skolans webbplats.
Betyg
Betyg sätts enligt betygsskalan A – F, där F visar att eleven inte
uppnått samtliga mål för kursen.
Datorer
Skolans datorer får användas när man fyllt i och lämnat påskrivet
datoravtal att man känner till och kommer att följa reglerna för
användning av skolans datorer. Datorn är ett viktigt verktyg för Din
skolgång och att nå Dina mål i undervisningen.
Läromedel
Läroböcker eller digitala läromedel får du låna genom skolan.
Böckerna ska vårdas vilket betyder att du inte får göra anteckningar
i dem. Borttappat, skadat eller ej återlämnat läromedel måste du
ersätta.
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Närvaro-Frånvaro
Gymnasieskolan är en frivillig skolform men när du accepterat en
plats är närvaro obligatorisk. Forskning och erfarenhet visar tydligt
att studieresultat mycket beroende av närvaro, ditt engagemang och
din aktivitet på skolan. Vid ogiltig frånvaro räknas du inte som
heltidsstuderande och kan därför förlora delar eller hela ditt
studiebidrag.
Sjukanmälan
 Anmälan vid ex sjukdom görs via Skola24 (se separat
information).
 Vid sjukfrånvaro eller annan frånvaro under dagen skall du
som elev anmäla detta till skolan. Detta är viktigt att skolan
har kännedom om vart Du som elev befinner dig.
 Alla är skyldiga att anmäla frånvaro och anledning till
denna. Frånvaro som inte anmäls betraktas som ogiltig
frånvaro, d v s skolk.
 Är du sjuk mer än 5 skoldagar i rad skall du eller din
vårdnadshavare kontakta skolsköterskan.
 Elever och vårdnadshavare kan själva följa upp frånvaron
via Skola24.
Ledighet
Ledighet ansöker du om på en särskild blankett som du får från
personal på skolan. Eftersom utbildningen förutsätter att elever skall
vara närvarande vid skolans undervisning tillämpar vi en restriktiv
bedömning av ledighetsansökningarna. Ledighet från skolarbetet
beviljas därför bara om speciella skäl finns. Är du under 18 år ska
vårdnadshavare skriva under blanketten. Ledighet mellan 1-3 dagar
per läsår beviljas av handledaren. Längre ledighet eller fler dagar
beviljas av rektor efter yttrande av handledare och undervisande
lärare. Vid längre ledighet måste du därför lämna in ansökan minst
två veckor i förväg. Om du beviljas ledighet skall du i förväg och på
eget initiativ ta reda på av dina lärare vilka kursmoment som
behandlas under frånvaron. Du kan inte begära extra skrivningar
eller förhör för prov som eventuellt inträffat under ledigheten.

Samråd och medinflytande
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Klassråd
För varje klass i gymnasieskolan finns ett klassråd bestående av
klassens samtliga elever och deras handledare. Uppgifter för
klassrådet är att behandla frågor som rör planering och uppföljning
av klassens verksamhet, frågor som rör skolans och klassens
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arbetsmiljö, informationsutbyte med elevråd, skolpersonal och
skolledning.
Elevråd
Elevrådet representerar eleverna och samråder regelbundet med
skolledningen.

Elevhälsa
Handledare
Handledaren ansvarar för en grupp elever i en klass. Det är
handledaren som elev och vårdnadshavare i första hand ska vända
sig till om frågor eller problem uppstår. Handledaren informerar sin
klass om studiernas uppläggning i stort och följer elevernas
studieprestationer även i andra ämnen än sina egna. Handledaren
följer också upp elevens frånvaro och håller i utvecklingssamtal.
Studievägledare
Hos din studievägledare kan du få information och vägledning i
frågor som rör dina studier till exempel val av kurser, byte av
program, yrken och studier efter gymnasiet. Studievägledarna finns
oftast på plats varje dag men säkrast är att boka möte. Skolans
studievägledare heter Åsa Stoltz, asa.stoltz@stockholm.se, 08-508
347 30.
Kurator
Till din kurator kan du vända dig för råd och stöd i en rad olika
frågor, t ex personliga angelägenheter och problem som påverkar
din skolgång. Du kan få vägledning om olika hjälpinsatser i
samhället samt råd om studieekonomi, stipendier mm. Kurator har
tystnadsplikt. Skolans kurator heter Lillianne Juth Nilsen,
lillianne.juth.nilsen@stockholm.se, 076-12 91 434.
Hälsovård
Skolsköterskorna arbetar med förebyggande hälsovård. Du kan
vända dig till dem när du har frågor om vård och hälsa. En del kan
de hjälpa dig med på sin mottagning, men ibland behövs speciella
insatser och då kan de hjälpa dig att komma till lämplig
sjukvårdsinstans eller dylikt. Vill du träffa skolläkaren måste du tala
med skolsköterskorna som bokar tid. Skolhälsovården har
tystnadsplikt. Elev/vårdnadshavare till elev som av medicinska skäl
inte kan delta i den ordinarie idrottsundervisningen ska kontakta
skolsköterskan. Skolsköterskan heter Ruth Andelius,
ruth.andelius@stockholm.se, 08-508 347 15.
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Övrig information
Expedition
Expeditionens öppettider är 08.00-16.00, variationer kan
förekomma, och nås via 076-12 91 434.
Expedition Kista kan nås via skolans växel 08-508 34 700 och
bemannas av Anders Storck.
Passerkort
Eleverna får RFID taggar för passage inom skolan. Du som elev
ansvarar för din tagg. Vi rekommenderar att du förvarar taggen så att
tar med den till skolan varje dag. Om du tappar, skadar eller på annat
sätt förlorar din RFID tagg måste du köpa en ny till självkostnadspris.
Skolbiblioteket Kista
Biblioteket är öppet mellan kl. 08.00-18.00 varje dag. Här kan du
låna fack- och skönlitteratur, läsa dagstidningar och tidskrifter. Alla
elever får lånekort.
Förvaring
Värdesaker ska inte lämnas utan tillsyn. Förvara inte pengar,
nycklar, SL-kort och utan tillsyn. De ersätts inte om de stjäls Prata
med din lärare om Du behöver förvara något som är mer
skrymande. Under lektionerna i idrott och hälsa får inga värdesaker
förvaras i omklädningsrummen. Anvisningar får du av
idrottslärarna.
Stöld
Vid ev. stöld ska anmälan göras omgående till skolan.
Eleven/vårdnadshavare skall också polisanmäla stölden för att ev.
försäkringsbolag skall kunna ge ersättning. Vid ev. stöld av
mobiltelefon kan abonnemanget spärras hos operatören.
Borttappade saker
Upphittade kläder och andra föremål lämnas till skolan. Fråga alltid
närmaste lärare eller hos vaktmästaren om du har tappat något på
skolan.
Rökning
Rökning är enligt lag förbjuden såväl inom- som utomhus på
skolans område samt inom synhåll från skolan.
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Olycksfallsförsäkring
Stockholms kommun har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring i
S:t Erik Försäkring för eleverna inom den kommunala skolan. Du är
även olycksfallsförsäkrad på fritiden. Villkoren finns på
www.sterikforsakring.stockholm.se. Observera att försäkringen inte
täcker skador till följd av sjukdom.
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SL-kort
Det är mycket viktigt att eleven registrerar sitt kort på SL:s hemsida
för att kunna få ett ersättningskort om det tappas bort, skolan har
ingen möjlighet att ersätta kort som förloras eller glöms.
Läsårstider
Tider för läsåret finns på skolans hemsida.
Information om vad som händer på SSIS finner du på skolans
hemsida ssis.stockholm.se samt på webbplatser som eleverna
använder i undervisningen. Skolan uppmuntrar vårdnadshavare att
regelbundet tillsammans med eleven titta igenom skolarbeten och
studier. Viss information till klassen och meddelanden till
enskilda elever kan delas ut i skolan. På vår hemsida finns epostadresser och telefonnummer till all personal.
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