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Till antagen elev åk 1 och vårdnadshavare 
2019-08-01 

 
 

Varmt välkommen till Järfälla gymnasium! 
 
 
Med dessa rader önskar jag och hela personalstyrkan på Järfälla gymnasium dig välkommen till 
upprop. Skolstart och uppropstider har du fått angivet i ditt antagningsbesked från 
Gymnasieantagningen, men för säkerhets skull återger jag dem igen: 
 
Torsdagen den 15 augusti 

 Kl 09.00 Upprop för samtliga åk 1-elever i aulan och därefter samling med mentor i 
klassrum: BA1, EE1, EK1, ES1, NA1, SA1, TE1, VF1, Yrkesintroduktion BA, 
Programinriktat val mot BA och Programinriktat val mot SA. 

 Kl 09.00 Upprop Särskolans samtliga elever (åk 1-4) med mentor i sal L124. 

 Kl 10.30 Upprop i aulan samtliga SI-elever (gamla och nya), därefter samling med 
mentor i klassrum. 

 
Du som ska följa Individuellt alternativ kommer att kallas till ett planeringssamtal. 
 
Under uppropsdagen och nästkommande dag sker en introduktion så att du lär känna dina 
klasskamrater, lärare, lokaler och mycket annat. Skollunch serveras från första dagen och du som är 
berättigad får ditt SL-kort.  
 
I detta brevutskick finns ett antal blanketter bifogade som du fyller i och tar med till den första 

skoldagen, och annan information som är värdefull 

att känna till redan nu. 

 
Allt gott – ses om ett par dag! 
 
 
 
 
Mariella Augustsson 
Rektor 
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Några viktiga punkter inför uppropet samt datum till kalendern 

 Ta med ett stabilt hänglås till ditt elevskåp, anteckningsblock och penna. 

 Alla elever på skolan kommer under skoltiden ha tillgång till ett eget digitalt lärverktyg (dator 

el iPad). Varje lärverktyg är märkt med en särskild beteckning, vilket innebär att varje avtal 

kopplas till en specifik elev. För omyndig elev krävs vårdnadshavares underskrift. 

 Vi använder Vklass som lärportal, se bifogad information om hur du loggar in. 

 Väl mött till Föräldrafrukost för åk 1, samtliga högskoleförberedande program och 

yrkesprogram samt Språkintroduktion, tisdag den 10 september kl 08:15-09:00. Din ungdom 

kommer då visa sin skola för dig tillsammans med sina mentorer. Salar meddelas på plats och 

som nyhet i Vklass. För dig som har möjlighet att stanna en stund till sker en skolinformation 

kl 09:15-09:45 i aulan. Då presenteras skolledning och elevhälsans funktioner. Tid för frågor 

finns. Samtidigt hålls ett informationsmöte för vårdnadshavare/god man och andra viktiga 

personer som finns runt våra nyanlända elever på Språkintroduktion i sal L171. 

Föräldrafrukosten är en schemabrytande aktivitet för elev i åk 1. Undervisningen startar 

enligt schema kl 09:15. 

 Föräldramöte för gymnasiesärskolans nationella och individuella program hålls tisdag den 27 

augusti kl 17.30-19.00 i sal: L124. 

 Höstens utvecklingssamtal sker på förmiddagar under vecka 43 tisdagen den 22 oktober och 

torsdagen den 24 oktober och är schemabrytande. Lektioner startar enligt schema från kl 

12:00. Samtalet är ca 20 min långt och mentor informerar dig via Vklass hur man bokar tid. 

Under våren genomförs utvecklingssamtalen på eftermiddagar vecka 8 tisdagen den 18 och 

onsdagen den 19 februari. Lektioner enligt schema fram till kl 12:00. 

 Nyfiken på vad som händer i skolan och vad våra elever gör i undervisningen? Följ oss på: 

Järfälla gymnasiums hemsida: www.jarfallagymnasium.se  

Facebook : https://www.facebook.com/jarfallagymnasium/ 

Instagram: https://www.instagram.com/jarfallagymnasium/

http://www.jarfallagymnasium.se/
https://www.facebook.com/jarfallagymnasium/
https://www.instagram.com/jarfallagymnasium/
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Information om Vklass 
 

Vklass heter Järfälla gymnasiums lärportal. Här kan du och din 

ungdom se schemat, anmäla frånvaro samt ta del av information 

och enkelt kommunicera med undervisande lärare.   

Logga in på Vklass 
 
För att logga in på Vklass behöver du en e-legitimation, har du 
inte det går det att skaffa på www.e-legitimation.se . 
 

När du loggar in i Vklass för första gången: 

Gå in på https://e-tjanster.jarfalla.se/oversikt/overview/11 och  

klicka sedan på ”Starta e-tjänsten”, klicka därefter på ”Logga in i 

Vklass” 

1. Skriv in ditt personnr och aktivera e-legitimationen 
2. Registrera dina kontaktuppgifter (e-postadress och 

mobilnummer). 
3. Under Hjälp/support finns instruktionsfilmer och 

instruktioner om hur lärportalen fungerar. 

 Vklass-appen  
 

Innan du laddar ner Vklassappen måste du ha loggat 

in på en dator och registrerat e-postadress och 

mobilnummer. 

För att kunna logga in i den kostnadsfria appen behöver du 

användarnamn och lösenord.  

1. Gå till https://vklass.se/och klicka på ”Glömt lösenord”. 
2. Skriv in ditt personnummer. 
3. Ange om du vill få inloggningsuppgifterna skickade via 

sms eller e-post. 
4. Nu får du ditt användarnamn och lösenord skickat till 

dig. 
5. Logga därefter in i appen med ditt användarnamn och 

lösenord. 

 

 

http://www.e-legitimation.se/
https://e-tjanster.jarfalla.se/oversikt/overview/11
https://vklass.se/
http://www.e-legitimation.se/

