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Välkommen! 
Välkommen till Nordenbergsskolan och starten på ungdomarnas gymnasieresa. 
Vi tror och hoppas att vi alla har laddat batterierna och ser fram emot ett nytt läsår. 
Vi återser kollegor och gamla elever. Nya ansikten och nya utmaningar väntar på 
oss. 

Årets fokusområden 
Utbildningsförvaltningen har satt upp följande fyra temaområden som vi ska jobba 
med: 

● Personal 
● Elevers utveckling mot målen 
● Elevers och föräldrars upplevelse av skolan 
● Måluppfyllelse 

Sedan flera år tillbaka samlas verksamheterna kring  
● IKT 
● Bedömning 
● Värdegrund 
● Språkutveckling 

Under detta läsåret kommer speciellt fokus ligga på:  
● Digitalisering 

Kommunalt fokusområde 
Salutogent ledarskap och medarbetarskap 
 

 

Från A till Ö 

Cafeterian 
Skolans cafeteria kommer även i fortsättningen att vara öppen. Öppettider anslås på 
dörren. Cafeterian har med hjälp av påtryckning från elevhåll infört swish-betalning. 
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Chromebooks och Datorer  
Chromebooks/PC-datorer har delats ut till de nya under första skoldagen.  
EE, FT, IN, TE, TE4 tillhandahåller en PC. Elever på övriga program lånar en Chromebook. 
Ordningsregler för datorn kvitteras digitalt via en hemskickad länk med lösenord. 

Datorer - support/Helpdesk 
IT-enheten kommer att finnas på skolan vid sal 623/NO-studiehallen 

måndag kl 10.00-11.00 och torsdag kl 13.00-14.00 
Elever söker upp support när de har bekymmer med sina datorer.  
Skolan har ingen försäkring som täcker stöld av, förlust eller trasig HP-dator / 
Cromebook. Vid skadad, trasig dator på grund av oaktsamhet blir myndig elev eller 
omyndig elevs vårdnadshavare ersättningsskyldig med 1 500 kr för PC och 1 000 kr 
för Cromebook. 

Dexter 
Dexter är vårt administrativa verktyg som används av undervisande personal. Du når 
Dexter, via länk längst upp till höger på skolans hemsida www.nordenbergsskolan.se. 
Via Dexter kan elever och föräldrar följa upp frånvaro/närvaro, studieplan, schema 
och betyg. Som förälder begär man ett konto, inloggning. Dexter är kopplat till 
folkbokföringen, så att en koppling finns mellan vårdnadshavare och elev. 

Digitala prov 
Varje undervisande lärare skall under höstterminen genomföra minst ett av sina prov 
i Cromex. När eleven öppnar sitt digitala prov blockeras datorn för allt annat än 
provet. När provet är inlämnat låses datorn upp igen. Vår målsättning är att digitala 
prov ska användas vid såväl nationella prov som övriga prov.  

Digitalisering - fokusområde 
Under läsåret kommer digitaliseringsutbildning genomföras för pedagogisk personal 
med kommunens Digital kompetensplan som utgångspunkt. 

EA-tid (eget arbete) 
Under detta läsår fortsätter vi med schemat EA-tid på schemat. Denna tid är till för 
att eleverna ska kunna arbeta i skolan med de arbetsuppgifter de har behov av att 
jobba med under lärarstöd. EA-tiden ligger schemalagd samtidigt för alla (både 
elever och personal) på måndagar, för de högskoleförberedande programmen plus 
“delvis” för BF, HA. BF19, HA19 är företrädesvis schemalagda med yrkeslektion. 
Övriga yrkeselever har i grunden yrkestid. 
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EHT (Elevhälsoteamet) 
Skolans Elevhälsoteam träffas varje tisdag förmiddag. Gruppen tar upp enskilda 
elever och övergripande ämnen, med målsättningen att eleverna ska må bra och nå 
så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Ett led i att “fånga” 
elever/gruppdynamik tidigt, förebygga och jobba hälsofrämjande är att 
elevhälsoteamet deltar del av tid på programarbetslagen. 

Facebook 
Skolan har ett facebook konto där vissa aktiviteter läggs upp. Dessutom, ja kanske 
framför allt, finns även en grupp som heter “Nordenbergsskolan Internt” där intern 
kommunikation kan ske mellan/till/från både elever och personal. Vi uppmanar alla 
facebookanvändare att bli delaktiga i gruppen. Dessutom finns även en 
facebook-grupp för fd Nordenbergselever - “Nordenberg Alumn”. 

Fotografering 
Fotografering genomfördes under v 35-36.  
I första hand fotograferar vi till vår skolkatalog. Alla elever ska fotograferas enskilt. 
Kort som används internt till grupplistor etc. 

Google Apps For Education (GAFE) 
Alla elever och undervisande personal är anslutna till Google Apps For Education 
(GAFE). Här sker mycket av kommunikationen via gmail, kalendrar, drive, classroom 
med mera. All personal och alla elever ska ta del av och uppdatera sig via gmail och 
kalendrarna. Lärare och klassföreståndare ska lägga in aktuella aktiviteter (prov 
inlämningar, studiebesök etc.) i googlekalendrarna för respektive årskurs. 
Nordenbergsskolans lärplattform är google classroom. 

Hemsidan - www.nordenbergsskolan.se  
Här läggs nyheter och information upp, både för internt och externt bruk. 
Program, profiler och alla uppmanas att lägga upp egna nyheter. 

Hälsosamtal 
Under första året kommer alla elever i åk 1 att inbjudas till Hälsosamtal med Helén 
Wåhlin, skolsköterskan. Utifrån ett frågebatteri byggs en hälsoprofil upp, som 
beskriver hur man har det. Helén sammanställer sedan måendet för hela klassen, 
som presenteras vid klasskonferenser. 

IKT (informations och kommunikationsteknik) & biblioteks info 
Alla elever uppdateras varje år på våra olika datorsystem. Skolbiblioteket kommer 
vår skolbibliotekarie Patrik Johansson att informera om. Nedkortad biblioteksplan. 
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IKT i undervisningen 
Enligt föregående läsår utvärdering är ett av årets fokusområden att få in ännu mer 
IKT som naturliga inslag i undervisningen. 

Inloggning till våra IT-system 
Skolan har olika IT-system, som kräver inloggning. Om inloggningen krånglar 
behöver man veta vem man ska vända sig till. Följande “personer” vänder ni er till: 

● Google - med alla olika appar (kalender, gmail, drive, classroom)  - 
expeditionen 

● Dexter - med schema, studieplan, närvaro  - expeditionen 
● Internet  -  IT-enheten via expeditionen 

Individuella val 
En förteckning och översikt kommer att finns på hemsidan över de individuella val 
som genomförs under detta läsår. I första hand är det åk 2 och 3 som har I-val. Idrott 
och språk börjar man redan från åk 1. Frågor och önskemål hänvisas till våra syv:are 
Cecilia och Ingela. Senast datum för byte av kurs är fredag 13/9. 

Inläsningstjänst 
Olofströms kommun har avtal med Inläsningstjänst som tillhandahåller inlästa 
läromedel. Under hösten kommer såväl personal och elever att uppdateras. Stefan 
Smolka och Christina Göransson är behjälpliga och ansvarar. 

Klasstid på schemat 
Klasstid är schemalagd varje vecka och ska användas för information och andra  
spörsmål varje vecka. Stående punkter på dagordningen är: närvaro/frånvaro, 
google-kalendrar – hur ser nästa vecka ut?, Info till/från skolledning. 

Klassråd 
Fyra formella klassråd är inplanerade under läsåret: HT: Vecka 38, 47 VT: Vecka 7, 14 
Syftet med klassråd är träning i mötesteknik och demokratiska processer. 
Elevdemokrati är ett viktigt och prioriterat område. Mentorerna har en viktig funktion 
att fylla. 

Ledighet 
Närvaro är den största framgångsfaktorn för ett bra gymnasieliv. Klassföreståndaren 
har möjlighet att bevilja lov 3 dagar/termin rektor har möjlighet att bevilja fler dagar, 
max 10 dagar. Det görs alltid en enskild bedömning för varje ledighetsansökan. 
Ledighetsansökan finns även på vår hemsida. Lov är inte möjligt i samband med 
läsårsstart resp. läsårsslut. All återläsning på eget ansvar. “Idrottslov” i samband 
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med skolans specialidrott och profilering är en del av skolarbetet. 

Lärplattform 
Under läsåret kommer skolans lärplattform google classroom att vidareutvecklas. 
Målsättningen är att google classroom ska underlätta såväl personalens såväl som 
elevens planering och arbete.  

Läsårsplan 
Lärsårsplanen för 2019/20 finns på skolans hemsida. 

Matsedel 
Matsedel finns via gratis-appen AivoMenu, eller kommunens hemsida. Strukturen på 
veckomenyn är: 

● måndag - “matig mat” 
● tisdag - fisk 
● onsdag - soppa/gryta 
● torsdag - kyckling 
● fredag - “fredagsmys” 

Mobiltelefoner 
Utgångsläget är att mobiltelefoner lämnas i skåpet och inte används på lektioner. 
Läraren har rätt att beslagta mobiltelefoner under lektionstid och utvisa elev som inte 
följer tillsägelse.  

Nationella prov 
Datum för nationella prov är inlagda i mötesplanen - alla med start kl 9.00, enligt 
Skolverkets direktiv. Är provet 240 min ställs resten av dagen in. I övrigt läser 
eleverna enligt schemat efter avslutat prov. 

Närvaro/frånvaro - registrering 
Lektionerna registrering/kvitteras i Dexter. Undervisande personal är skyldiga att 
närvaroregistrera varje lektion. Elever som ej är närvarande p g a 
sanktionerade/organiserade aktiviteter av skolan, t ex elevmöten, APL, anses som 
närvarande och registreras så. Konsekvensen av upprepad hög ogiltig frånvaro leder 
till rapportering till CSN (Centrala Studiemedelsnämnden) med eventuellt indraget 
studiemedel som följd - mer än fyra timmars skolk på en månad. 

Ordning- och trivselregler 
Ordning- och trivselregler är hemskickade och “skrivs under” digitalt.  
Ej påskrivna ordning- och trivselregler innebär att skåpet öppnas och töms på 
innehåll, samt att eleven får lämna tillbaka skåpnyckeln. 
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Ord & begrepp 
På http://ordochbegrepp.nordenbergsskolan.se finns är ett verktyg för att lära ut 
fackspråk och yrkestermer, inlogg via google-kontot. 
Narcis Duran jobbar med att administrera denna sida på följande tider: 
tis 12-15, ons 12-15, fre 10-14 
Narcis har sin arbetsplats i samma lokal som IT-supporten på Nordenbergsskolan.  

Pedagogisk planering - Googlekalendern 
Mentorerna uppmanas att tillsammans med sina elever göra en pedagogisk 
planering som läggs in i Google-kalendern. Eleverna tar med sig tankar och 
önskemål från sina olika kurser till kf-tiden. Klassrådet sammanställer och ger ett 
förslag på årets planering. 
OBS! Alla bedömningar läggs in i Googlekalendern. Undvik att flytta. 

Policys och rutiner 
Skolan har många policys som måste vara kända och efterlevas för att skolan ska 
må bra och fungera. 

Plagiat 
Plagiat och fusk är att dra nytta av någon annans arbete utan att ge den personen 
tillbörligt erkännande. Plagiat och fusk medför tydliga konsekvenser på 
Nordenbergsskolan. Hur vi arbetar mot plagiat och fusk, och vilka åtgärder vi vidtar 
finns i vår policyn om plagiat och fusk på skolans hemsida.  

Poängplaner 
På skolans hemsida, www.nordenbergsskolan.se kan man hitta matnyttig 
information, tex. uppdaterade Poängplaner för respektive program-inriktning och 
läsårsstart. 

Prövningstillfälle inom befintlig kurs 

Antalet prövningstillfällen har inför läsåret minskats till 3 st på hösten och 2 st på 
våren. Målsättningen är att eleven inte skall samla rester, utan skall avsluta sitt 
arbete i tid och följa den planerade studietakten. Prövningstillfälle planeras in på 
fredagar kl 14.30-16.00, se Läsårsplan för datum. Undervisande lärare kommer 
överens med elev om prov ska göras. 
Det finns ingen automatik att göra “omprov”. Undervisande lärare bedömer inför 
kursens slut om något moment/kunskapskrav behöver kompletteras eller 
utvärderas/bedömas igen. 
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Sjukanmälan 

Sjukfrånvaron ska anmälas varje sjukdag, före 8.15 (för att underlätta 
administrationen) 
- direkt till telefonsvararen, tel. 932 36 
- via Dexter 
Man kan uppge hur många dagar 
man förmodligen blir borta, även 
del av dag. 

SMS-tjänst 
Vi tillämpar Dexters SMS-tjänst - 
vid ogiltig frånvaro ett SMS direkt till 
förälder. 
Föräldrar uppmanas att ansluta sig 
till Dexter (begär föräldra- 
inloggning via skolans hemsida). 
Justera och komplettera uppgifter. 

Specialpedagog 
Vår specialpedagog Christina Göransson jobbar tillsammans med fler stödpersoner, 
Stefan, Anna, Malin. De arbetar i klasser, med grupper och finns som pedagogiskt 
stöd till alla elever på skolan. Sök gärna upp dem med frågor. 

Studieteknik 
God studieteknik är en framgångsfaktor. Undervisande lärare och specialpedagoger 
har i uppdrag att tillsammans med eleverna skapa förutsättningar för god arbetsmiljö 
och framgångsrik studieteknik. Ta tillvara på aktiviteterna under uppstartsdagarna. 
Studieteknik är viktig och individuell. 
Appwriter är en tjänst som finns i google där man kan få all text på nätet uppläst.  

“Stugor” - Otaktsgrupper 
Vår slutsats från de senaste åren är att våra “stugor” och EA-tid har positiv inverkan 
på måluppfyllelsen.  

● Matte/fysik-stuga - mån 14.20-15.20. Ansv Ulf Jungstrand 
● Matte/fysik/kemi-stuga - tis 8.15-9.15. Ansv Lisa Peraic 
● Matte 1 otakt - tis 8.30-9.30 + tors 14.30-15.30 Ansv Ulf Jungstrand 
● Matte 2 otakt - mån 14.30-15.30 + ons 8.15-9.30. Ansv Angelika Tholén  
● Engelska 5 otakt - mån 14.30-15.55 + ons 8.15-9.30. Ansv Mattias Book 
● Engelska 6 otakt - tis 8.15-9.30 + tors 14.30-15.55. Ansv Anette Bergman 
● Språkstöd - tis 8.15-9.15. Ansv Maarit Kotkamaa 
● Språkstöd - tors 14.30-15.30. Ansv Marianne Edvardsson 
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Syv-information 
Våra studie- och yrkesvägledare Cecilia Bording och Ingela Ström har delat upp 
programmen enligt Bilaga 1. Kontinuerligt söker de upp klasserna för att ge 
information av olika slag. Ta gärna initiativ och sök upp dem, när frågor och 
funderingar dyker upp! De är kunniga och är till stor hjälp. 

Teknikcollege 
Våra program EE, FT, IN, TE ingår i Teknikcollege, vilket innebär att programmen 
ska präglas av Teknikcollege:s åtta kvalitetskriterier. 

1. Regional samverkan 
2. Organisation och styrning 
3. Industrins kompetensbehov 
4. Utbildning och dimensionering 

5. Kreativ och stimulerande lärmiljö 
6. Utbildning inom Teknikcollege 
7. Arbetslivets medverkan i utbildningen 
8. Kvalitetssäkrad process 

Temaveckor 
Under vissa skolveckor fokuserar vi lite extra med olika aktiviteter. Ta tillvara på de 
olika teman inom era ämnen och kurser. 
Ve 34 Teambuilding (21-22/8) 
ve 41 Psykiatriveckan ? 
ve 47 Tobaksfria / ANDT 

Teambuilding åk 1 ve 34 
Alla åk 1-klasser plus IMS9 genomförde tillsammans med klassföreståndare, 
personal från EHT och socialtjänsten samt andra aktörer två teambuildingsdag i 
uppstarten 21-22/8. Målsättningen med teambuildingsdagarna är flerdelade 

● att lära känna varandra i klassen och jobba ihop gruppen - skapa nätverk, 
hitta styrkor och utmaningar 

● att göra “saker” som man mår bra av, utmana sig själv förebygger psykisk 
ohälsa. Välmående förstärks av att jobba i grupp. 

● att röra på sig fysiskt minskar stress och ökar inlärning. Vi erbjuder ett 
smakprov på olika aktiviteter. 

● att klassen lär känna skolans personal 
● att hitta viktiga platser i byn 

Teambuilding Borgen 
Vid skolstart kommer elever boende på Borgen, vårt elevboende, tillsammans med 
deras Ofm-kompisar, att genomföra gemensamma aktiviteter efter skoltid i syfte att 
skapa nya relationer och vänskapsband. 
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Tobaksfri skoltid 
Olofströms kommun har tagit beslut om att skoltiden ska vara tobaksfri för eleverna. 
Detta innebär naturligtvis ett viktigt gemensamt ansvar för alla på skolan. Det är 
viktigt att vi alla har ett gemensamt förhållningssätt gentemot eleverna i denna fråga. 
Det gäller rökning lika väl som snusning. 

Utvecklingssamtal / Välkomstsamtal  
Alla elever har rätt till utvecklingssamtal tillsammans med kf, minst en gång per 
termin. Till dessa ska vårdnadshavaren inbjudas. Höstens utvecklingssamtal i åk 1 
används lämpligen för att lära känna elev och förälder. Eleverna har rätt att få 
betygsinformation av respektive undervisande lärare. I Läsårsplanen finns förslag på 
lämpliga veckor för utvecklingssamtal. Under ht i åk 1 kallar vi samtalet för 
“välkomstsamtal” och det samtalet sker tidigt. Dessa samtal är inplanerade till 
veckorna efter klassmötet, v 38-40. Bland frågorna som bör dryftas finns följande: 
Trivsel på Nordenbergsskolan? Trivsel i klassen? Går jag rätt program? 

Öppet hus & information till åk 9 
Öppet hus genomförs på kvällstid torsdagen den 7 november (ve 45). Kompledigt för 
öppet hus är dagen efter, fredag 8 november. Vi kommer även bli inbjudna till 
Högavångsskolan för att ge information om skolan och våra olika program, denna 
information sker tis-ons ve 43. Några elever kommer att delta. Evenemanget sker på 
dagtid. 
 
 
 

VÄLKOMNA!  
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Bilagor 

Bilaga 1: Förteckning av program/personal/arbetsuppgifter 

rektor Kerstin Tjernlund (KTD) 
100 % 
EE, FT, NA, IM 

Ola Kläfverud (OKD) 
80 % 
 
HA, IN, TE, T4, Tc 

Linda Svensson (LS) 
80 % + rektorsutbildning 
och övergripande syv 
BF, EK, SA, KAA 
(kommunalt 
aktivitetsansvar) 

syv Cecilia Bording (CBG) 
90% 
EE, EK, HA, IN, SA, IM 

Ingela Ström (INS) 
100% 
BF, FT, NA, TE, TE4, KAA 

kurator Susan Madsen (SM) 
100% 

Elisabeth Lindqvist (ELL) ht19  
Karolina Mamic (KM) vt20 
100% 

skol- 
sköterska 

Helen Wåhlin (HWN) 
100% 

special- 
pedagog 

Christina Göransson 
(CG) 
100% 

Stefan Smolka (STS) 
90% 
stödperson, praktiksamordnare IM 

skol- 
assistent 

Annica Gustavsson 
(AGU) 
busskort, elever, betyg, 
intyg  

Lena Martinsson 
(LMN) 
personal, nycklar, 
IT-support, intyg 

Aina Halling  
(AIH) 
ekonomi, CSN, KAA, 
intyg 

EHT 
(Elevhälso
team) 

Nbg 1 
Kerstin (rektor), Cecilia, 
Helén, Susan, Christina, 
Ingela, Stefan, 
Elisabeth/Karolina, 
Andrea & Ulf (soc), polis 

Nbg 2 
Ola (rektor), Cecilia, 
Helén, Susan, Christina, 
Ingela, Stefan, 
Elisabeth/Karolina, 
Andrea & Ulf (soc), polis 

Nbg 3 
Linda (rektor), Cecilia, 
Helén, Susan, Christina, 
Ingela, Stefan, 
Elisabeth/Karolina, 
Andrea & Ulf (soc), polis 

 

  

12 



 

 

Bilaga 2: Förteckning över Mentorskap 

BF19 
Rebecka Holmberg (RH) 
 

BF18  
Ana Murtovaara (ANM) 
Johan Lind (JLD) 

BF17 
Mattias Book (MAB) 
Maria Ekvall (ME) 

EE19 
Jacob Lindholm (JL) 

EE18 
Tord Törgren (TT)  

EE17 
Thomas Stensson (TS) 

EK19 
Atte Savolainen (ATS) 
Karl Larsson (KAL) 

EK18 
Carola Olofsson (CO) 
Roger Jönsson (RJ) 

EK17 
Isabelle Ingvarsson Palm (IIP) 
Natalia Petersson (NP) 

FT19 
Peter Gustavsson (PG) 

FT18 
Jonas Olofsson (JO) 

FT17 
Stellan Axelsson (SA) 

HA19 
Eva-Lott Lindberg (EL) 
Eva-Marie Sjöbeck (EMS) 

HA18 
Malin Persson (MP) 
Isak Bergman (IB) 

HA17 
Eva-Lott Lindberg (EL) 

IN19 
Joakim Nilsson (JNI) 

IN18 
Roland Persson (ROP) 

IN17 
Pär Markusson (PM) 

NATE19a 
Karolina Nilsson Tröst (KN) 
Lisa Peraic (LP) 
Katarina Ravemyr (KR) 

NATE18a 
Mikael Gustafsson (MG) 
Johan Cohn (JC) 

NATE17 
Kicki Leimer (KIL) 
Per-Ola Eskilsson (POE) 

NATE19b 
Katarina Ravemyr (KR) 
Karolina Nilsson Tröst (KN) 
Lisa Peraic (LP) 

NATE18b 
Angelika Tholén (AT) 
Ulf Jungstrand (UJ) 

 

SA19 
Maria Larsson (ML) 
Johan Blomkvist (JB) 

SA18 
Anette Bergman (AB) 
Marie Hög (MAH) 

SA17 
Henrik Nilsson Tröst (HT) 
Anna Björnsson (ANB) 

IMA 
Jan Nilsson (JN) 
Per Karlsson PK) 

IMS7 
Anders Johansson (AJ) 
Elisabeth Svensson (ES) 

IMS9a 
Marianne Edvardsson (MAE) 
Charles Tiri (CT)  

TE4 
Magnus Mattsson (MAM) 

IMY 
Elena Nilsson (EN), Soroosh 
Surosh (SUS), Ulrika Öster (UÖ) 

IMS9b 
Maarit Kotkamaa (MK) 
Yaser Alshwaikh (YA) 
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Bilaga 3: Signaturförteckning 
 

sign efternamn förnamn arbetsbeskrivning 

AB Bergman Anette Sh, En, Rätten och samhället 

ADH Husseini Adela dari 

AGH Helgesson Agneta skolrestaurang 

AGU Gustavsson Annika skolassistent 

AHM Mörtvik Ann-Helen Sv, Retorik 

AIH Halling Aina skolassistent 

AJ Johansson Anders IMSPR 

ANB Björnsson Anna Ma, Nk 

ANM Murtovaara Ana Idrott, Fitness, BF-yrk 

AT Tholén Angelika CAD, Ma, Konstr, Tek, T4 

ATS Savolainen Atte Re, Sh 

BK Kuçi Burhan albanska 

BL Lindberg Bo Idh, stöd 

CBG Bording Cecilia syv 

CO Olofsson Carola Ek, HA-yrk, Entrepr, UF 

CPH Påhlsson-Holmquist Charlotte spec.ped 

CT Tiri Charles innebandy, IMS 

EA Alrasheed Eyad arabiska 

EL Lindberg Eva-Lott HA-yrk, Entrepr, UF 

ELL Lindqvist Elisabeth Kurator 

EMS Sjöbeck Eva-Marie Sv, Fs 

EN Nilsson Elena Bl, En, IMS 

ES Svensson Elisabet IMS 

HT Nilsson Tröst Henrik Hi, Sh 

HWN Wåhlin Helén skolsköterska 

IB Bergman Isak orientering 

IIP Ingvarsson Palm Isabelle En, Hi 

INS Ström Ingela syv 

ILN Lindén Ingrid IMS 

JB Blomkvist Johan innebandy, IN-yrk, BF 

JC Cohn Johan Ge, Ke 

JG Gustavsson Jens Fotboll 

JL Lindholm Jacob EE-yrk 

JLD Lind Johan Sh, Re 

JN Nilsson Jan IMA 
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sign efternamn förnamn arbetsbeskrivning 

JNI Nilsson Joakim IN-yrk 

JO Olofsson Jonas FT-yrk 

KIL Leimer Kicki Ma, Fy 

KL Lindahl Karoline Ridn. 

KAL Larsson Karl EK, Jur, Ha 

KM Mamic Karolina kurator 

KN Nilsson Tröst Karolina Bi, Nk 

KR Ravemyr Katarina Sv, En, CAE 

KTD Tjernlund Kerstin rektor 

LMN Martinsson Lena skolassistent 

LP Peraic Elisabeth Ma, Fy 

LS Svensson Linda rektor 

MAA Auermaa Meritha lärarassistent 

MAB Book Mattias En, Hi, E-sport, BF-yrk 

MAE Edvardsson Marianne IMS 

MAH Hög Marie BF-yrk, Ps, Kom, Soc 

MAM Mattsson Magnus IN-yrk, Tek, T4 

MB Berla Mariana spanska 

ME Ekvall Maria Fitness, BF-yrk 

MG Gustafsson Mikael Ma, Fy, Foto 

MK Kotkamaa Maarit IMS 

ML Larsson Stockenberg Maria franska, SvA, IMS 

MND Nordstrand Mats Borgen-ansvarig 

MO Olsson Magnus ishockey 

MP Persson Malin En, Sve, Sva 

MW Wiberg Monica skolrestaurang 

ND Duran Narcis Ord & begrepp 

NP Petersson Natalia En, tyska 

NV Veteli Nareenart thailändska 

OKD Kläfverud Ola rektor 

PG Gustafsson Peter FT-yrk 

PJ Johansson Patrik bibliotekarie 

PK Karlsson Per IMA 

PM Markusson Pär IN-yrk, TE4 

POE Eskilsson Per Ola orientering 

PS Suua Pelle vaktmästare 

RH Holmberg Rebecka BF-yrk, Ma 

RJ Jönsson Roger ishockey 
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sign efternamn förnamn arbetsbeskrivning 

ROP Persson Roland IN-yrk, T4 

RPU Predoianu Rozica lokalvårdare 

SA Axelsson Stellan Ft-yrk 

SM Madsen Susan kurator 

SNS Smudja Stefan data/programmering, ma 

STS Smolka Stefan speciallärare, praktik 

SUS Surosh Soroosh IMS 

TJ Jönsson Thomas vaktmästare 

TS Stensson Thomas EE-yrk 

TT Törgren Tord EE-yrk 

UJ Jungstrand Ulf Ma, Fy 

UÖ Öster Ulrika socialpedagog 

YA Alshwaikh Yaser IMS, arabiska 
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