Till antagen elev åk 1 och vårdnadshavare
2020-08-12

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 20 augusti
Upprop för samtliga åk 1-elever med mentor i klassrum:
 Kl 09.00
BA1: sal BYT1 i Bygg-huset, EE1: sal V144 el-hallen i V-huset, EK1: sal L262,
ES1: sal A237, NA1 natur: sal A215, NA1 samhälle: sal L265, SA1 beteende:
sal L251, SA1 samhälle: sal L264, TE1: sal A222, VF1: sal V170 i V-huset,
Programinriktat val mot BA: sal BYT1 i Bygg-huset, Programinriktat val mot
SA sal L251, och Yrkesintroduktion BA: sal BYT1 i Bygg-huset.


Kl 09.00

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



Kl 10.30

Upprop för samtliga SI-elever (gamla och nya) med mentor i klassrum. Ett
sms kommer att skickas till dig med information om vilket klassrum du ska
gå till. Om du inte får något sms går du till receptionen, så hjälper vi dig!

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 av vår nyrekryterade köksmästare
Micael i vår topp-renoverade restaurang och du som
bor mer än 6 km från skolan 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. Jag berättar även om vilka åtgärder vi
vidtagit för att möta Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Allt gott – ses om ett par dagar!
Mariella Augustsson, rektor

Besöksadress
Mälarvägen 2

Postadress
177 41 Järfälla

Telefon
08-580 283 73

Telefax
08-580 134 56

Hemsida
www.jarfallagymnasium.se

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 föräldramöte för åk 1, samtliga högskoleförberedande program och
yrkesprogram, tisdag den 8 september kl 18.00-19.30. Föräldramötet sker på distans via länk.
Information läggs ut i Vklass veckan innan. Då presenteras skolledning, elevhälsans
funktioner och där efter möte med mentor. Tid för frågor finns.
Väl mött till föräldramöte för gymnasiesärskolans nationella och individuella program hålls
tisdag den 1 september kl 17.30-19.00, troligen på distans via länk. Information kommer till
dig som är berörd samt läggs ut i Vklass veckan innan.
Väl mött till ett informationsmöte för vårdnadshavare/god man och andra viktiga personer
som finns runt våra nyanlända elever på Språkintroduktion, onsdag den 16 september kl
17.30-19.00. Föräldramötet sker på distans via länk. Information läggs ut i Vklass veckan
innan.
Höstens utvecklingssamtal sker på eftermiddagar under vecka 36 onsdagen den 2 september
och torsdagen den 3 september och är schemabrytande. Under våren genomförs
utvecklingssamtalen på eftermiddagar vecka 5 måndagen den 1 februari och onsdagen den 3
februari. Samtalen är ca 20 min långa. 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/

Vidtagna åtgärder utifrån COVID-19
Skoldagen ska kännas trygg och säker för både elever och personal. Efter en vår där
merparten av undervisningen på landets gymnasieskolor skedde på distans öppnade
gymnasieskolorna åter upp sina lokaler för undervisning den 15 juni i enlighet med
regeringsbeslut. Det innebär att när vi går in i höstterminen 2020 sker undervisningen på
plats i skolans lokaler.
Järfälla gymnasium möter Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket bland annat
innebär att:
 Man ska vara frisk och utan symtom när man är i skolan.
 Elever och personal ska stanna hemma vid symtom som feber, hosta och svårigheter
att andas. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och
ledvärk. Vid sådana symtom ska man stanna hemma och vid behov kontakta 1177
Vårdguiden.
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Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man
känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till
skolan.
Elev eller personal som insjuknar under skoldagen ska gå hem så snart som möjligt.
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Folkhälsomyndighetens fullständiga råd och information finns på
www.folkhalsomyndigheten.se.
Observera att läget kan ändras snabbt. Vi följer pandemins utveckling och dess påverkan på
våra verksamheter och anpassar åtgärderna löpande därefter. Vi ber er därför att hålla er
uppdaterade via vår lärplattform Vklass.
Andra vidtagna åtgärder i korthet:
• UPPROP: Sker tillsammans med mentor i klassrum. Ingen samling i aulan.
• KLASSRUMSMÖBLERING: I klassrummen kommer eleverna att sitta en och en vid
utglesade bänkar i möjligaste mån, liknande vid provskrivning.
• NYA RESTAURANGEN OCH NYA CAFETERIAN: Vid inköp av de nya möblerna har vi
arbetat fram en inredning tillsammans med elevrådet som innebär att eleverna
önskar sitta i mindre grupper, inga långbord. Tallriksautomaten styr vilken tid en elev
kan äta, vilket gör att vi kan kontrollera elevflöden. God ventilation finns. Väl
förberett för god handhygien.
• KOLLEKTIVTRAFIKEN: Vi har en schemaläggning som möter SL:s behov av spridda
start- och sluttider. Välj andra sätt att ta dig till skolan än att nyttja kollektivtrafiken
om du kan, tex gå eller cykla.

Besöksadress
Mälarvägen 2

Postadress
177 41 Järfälla

Telefon
08-580 283 73

Telefax
08-580 134 56

Hemsida
www.jarfallagymnasium.se

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.
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