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Välkommen till oss på Celsius!
Tack för att du valt oss som din gymnasieskola! Vi hoppas kunna
motsvara det förtroende du gett oss och att du får meningsfulla och
framgångsrika studieår här på Celsius.
Vi ställer bl.a. upp med engagerade och kunniga lärare, modern ITbaserad undervisning och extra hjälp till alla som behöver.
Vi tror stenhårt på dina möjligheter att lyckas och kommer att göra allt
för att du ska nå så långt som det är möjligt. Din egen insats är
givetvis också viktig. Närvaro, motivation, planering och hårt arbete
är här några givna nyckelord.
Vi på Celsius satsar på en trivsam, kamratlig stämning och ett
tillåtande klimat där alla olikheter accepteras och en ömsesidig respekt
finns. Vi hoppas att även du vill bidra till denna Celsius-anda!
Återigen, varmt välkommen!
Jörgen Norman
Enhetsrektor

Mina uppgifter
Min klass ________________________________
Min klassföreståndare ______________________
E-postadress ______________________________
Arbetsrum ________________________________
Telefon __________________________________
Min mentor _______________________________
E-postadress ______________________________
Arbetsrum ________________________________
Telefon __________________________________
Min programrektor _________________________
Min skoladministratör ______________________

Sjukanmälan 018-727 70 70
Besöksadress Björkgatan 8
Postadress
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen,
Celsiusskolan, 753 75 UPPSALA
Telefon
018-727 28 00
Hemsida
www.celsiusskolan.uppsala.se
E-post
celsiusskolan@uppsala.se

Ett kort ABC
Allergi
Undvik att använda parfymer och andra starka dofter när du är i skolan. Många
människor reagerar med symtom från ögon och luftvägar eller kontakteksem och
hudirritationer. Personer med astma har ofta en ökad känslighet för starka dofter.

Besök
Alla besökande på Celsiusskolan ska anmäla sig i skolans reception. Oanmälda,
obehöriga personer som vistas i skolans lokaler avvisas.

Biblioteket – utsett till Sveriges bästa skolbibliotek!
I skolans bibliotek kan du låna böcker för skolarbete och fritidsläsning. Du kan
också hitta information med hjälp av bibliotekets datorer. Böcker lånas med
lånekort. Har du inte lånekort får du ett av oss gratis. Samma kort gäller på alla
kommunens bibliotek.

Busskort
Har du mer än 6 km resväg till skolan erhåller du kostnadsfria resor till och från
skolan. För de elever som är berättigade till busskort skickas kortet hem från
antagningsenheten i Uppsala kommun automatiskt ca en vecka innan skolstart.

Celsiuskören
I Celsius välsjungande kör är både personal och elever välkomna.

Djur
Djur får inte tas in i skolans lokaler.

Dyslexi/Läs- och skrivsvårigheter
Om du har dyslexi/läs- och skrivsvårigheter/dyslexi bör du snarast informera din
mentor.

Elevdator
Alla elever på skolan får tillgång till egen lånedator under studietiden.

Elevföreningar
Ett flertal föreningar finns vid Celsiusskolan, se vår hemsida
www.celsiusskolan.uppsala.se.

Elevskåp
Du får disponera ett av de elevskåp som finns i skolans korridorer. Skolan
ansvarar inte för stöld ur elevskåp. Du får inte själv byta skåp utan enbart
använda det skåp du blivit tilldelad!

E-post
Nya e-postadresser till elever finns men all intern kommunikation sker via
Meddelanden i Itslearning.

Ersättning vid stulen eller skadad egendom
Ingen ersättning ges från skolan. Med anledning av detta uppmanas du att inte ta
med värdesaker.

Frånvaro
All frånvaro skall anmälas till skolan. Detta skall ske på telefon 018-727 70 70.
Föräldrar får ett lösenord till Dexter (vårt frånvarosystem) för att själva kunna
anmäla/läsa sin sons/dotters frånvaro. Lösenordet postas till bostaden vid
skolstart. Om förälder saknar lösenord kontakta receptionen.

Förlorade föremål
Har du tappat bort något, kontakta receptionen.

Försäkring
Eleverna i Uppsala kommuns skolor har en kollektiv olycksfallsförsäkring som
kommunen betalar. Försäkringen gäller under hela dygnet, oavsett om du är i
skolan, på studiebesök, på praktikarbetsplats ordnad av skolan, eller på väg till
och från skolan. Försäkringen gäller dock inte vid praktikarbete under ferietid.
För mer information: www.uppsala.se

Gluggen
Gluggen är skolans cafeteria som ligger vid matsalen. Här kan du handla fika,
godis, frukt m.m. Gluggen är öppen varje dag, se tider anslagna vid Gluggen.

Information
För informationsspridning på Celsiusskolan används skolans hemsida,
Itslearning, Facebook samt våra anslagstavlor. Skolans hemsida finns på
www.celsiusskolan.uppsala.se.

Itslearning
Datorn blir ett allt vanligare verktyg i det pedagogiska arbetet. Itslearning är
Uppsala kommuns skolintranät. Det är ett hjälpmedel i kommunikation mellan
lärare, elever och föräldrar. Du kommer åt Itslearning på adressen
www.uppsala.itslearning.com.

Klassföreståndare
Varje klass har minst en klassföreståndare som har det allmänna ansvaret för
klassen.

Klassråd
Klassen består av klassen och klassföreståndaren. Ett klassråd skall hållas en
gång per månad. Här diskuteras frågor som t ex studiebesök, studieresor,
remissfrågor.

Kurator
Ansvarsområden och besökstider, se skolans hemsida.

Ledighet
Vi är mycket restriktiva med ledigheter. I princip beviljas inte ledigheterbeviljas endast i särkilda fall. Ansökningsblanketter finns på hemsidan samt
utanför receptionen.

Likabehandlingsplan
Vi har en Likabehandlingsplan för skolan. Se hemsidan!

Lunch
Du har lunchtid inplanerad i ditt schema och det är viktigt att du håller
lunchtiderna för att det inte ska bli anhopningar i matköerna. Självklart dukar
var och en av efter sig och kastar inte mat annat än i nödfall.

Läromedel
Skolan tillhandahåller de läromedel du behöver. Du måste återlämna dem när
kursen slutar. Läromedel som du tappar bort eller skadar blir du
ersättningsskyldig för.

Mentor
Varje elev har en speciell lärare som mentor. Mentorn håller utvecklingssamtal
och har koll på elevens närvaro och studieresultat.

Mobiltelefon
Du ska ha telefonen avstängd på lektioner/samlingar, om du inte i förväg
kommit överens med din lärare om annat.

Närvaro
Gymnasieskolan är en frivillig skolform på så vis att det är frivilligt att gå en
gymnasieutbildning. När du väl bestämt dig för att gå gymnasieutbildningen har
du rättigheter och skyldigheter. Närvaro är en del av din skyldighet. Du ska vara
närvarande på lektioner och andra aktiviteter som skolan föreskriver.

Ordningsregler
Skolans ordningsregler hittar du på skolans hemsida,
www.celsiusskolan.uppsala.se.

Receptionen
Receptionen finns vid huvudentrén och är den plats där du kan få upplysningar
om det mesta som rör skolan. Där finns blanketter för olika ändamål och där kan
du få nödvändiga hänvisningar. I receptionen inlämnas och återfås upphittade
saker.

Rökning
Sedan första juli 1994 är det enligt lag
totalt rökförbud på skolans område både utomhus och inomhus.

Skolsköterska
Skolsköterskorna hittar du vid rum F111 och F116. Ansvarsområden och
besökstider, se skolans hemsida.

Stipendier
Hos skolans kurator eller på biblioteket finns information om stipendier att söka.

Studiebidrag
Som heltidsstuderande i gymnasieskolan får du ett studiebidrag. Det betalas ut
automatiskt från och med kvartalet efter det du fyllt 16 år. Observera – ogiltig
frånvaro kan medföra att studiebidraget dras in. Mer information finns på
www.csn.se.

Studie- och yrkesvägledare
Studie- och yrkesvägledarna hittar du vid rum B105 och B106. Mer information
finns på skolans hemsida.

Styrdokument
Verksamheten i gymnasieskolan styrs bland annat av skollag, läroplan,
kursplaner och förordning. Alla dessa dokument finns att läsa på Skolverkets
hemsida www.skolverket.se.

Timplan
Se skolans hemsida för aktuella timplaner.

Utrymningslarm
Utrymningslarm ges genom en kraftig ringsignal. Återsamling sker vid
idrottsplatsens grusplan.

Utvecklingssamtal
Minst en gång per termin har du rätt att få en samlad information om din
kunskapsutveckling och studiesituation. Utvecklingssamtalet genomförs med
din mentor och med din individuella studieplan som grund. För omyndig elev är
även vårdnadshavare inbjuden.

Vaktmästare
Vaktmästeriet finns i A-korridoren, rum A113.

Vilrum
Vid elevhälsan (F106-F117) finns vilrum för plötsliga sjukdomsfall.

KONTAKTPERSONER
ENHETSREKTOR
Jörgen Norman
Telefon: 018-727 28 01

Rektor
E-post: jorgen.norman@uppsala.se

EKONOMIPROGRAM
Emma Edbom Sjöö
Programrektor
Telefon: 018-727 28 08 E-post: emma.sjoo@uppsala.se

HANDELSPROGRAM
Jörgen Norman
Enhetsrektor
Telefon: 018-727 28 01 E-post: jorgen.norman@uppsala.se

NATURVETENSKAPSPROGRAM
Sofia Höglund
Programrektor
Telefon: 018-727 28 02 E-post: sofia.hoglund@uppsala.se

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAM
Rikard Nolgren
Programrektor
Telefon: 018-727 28 03 E-post: rikard.nolgren@uppsala.se

SPRINT
Ingrid Jonsson
Telefon: 018-727 28 04

Programrektor
E-post: ingrid.jonsson@uppsala.se

UPPLANDS IDROTTSFÖRBUND
Henrik Gaddefors
Verksamhetsansvarig
Telefon: 070-67 556 122 E-post: henrik.gaddefors@uppland.rf.se

Gilla oss på facebook och få information
om vad som gäller på skolan!
www.facebook.com/celsiusskolan

Celsiusskolan, Uppsala Kommun
Utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Björkgatan 8
Telefon: 018-727 28 00
E-post: Celsiusskolan@uppsala.se
Hemsida: www.celsiusskolan.uppsala.se

