Till målsman och Student
på CyberGymnasiet Stockholm

Information inför Student 8 juni 2018

Tiden går snabbt, och snart är det dags att fira en efterlängtad student!
I detta brev finns information kring kommande studentaktiviteter, men även om betygsdokument
och återlämning av lånade resurser såsom böcker och elevdator.
Det sista arket i detta brev vänder sig till dig som är vårdnadshavare till Student.
Studenten är en festdag.
Dagen tenderar dock att bli lång, så hushåll med kraften så att du kan njuta av hela dagen.
Inom skolans område råder det förbud att inneha alkoholhaltiga drycker. Personer som innehar
alkoholhaltiga drycker kommer därför att avvisas omedelbart från skolans område.
Dagen börjar med premieringar, avslutningstal och underhållning på skolgården och därefter äter vi
gemensam lunch i skolans matsal. En stund innan utspringet samlas klasserna tillsammans med sin
mentor i separata klassrum för att ta avsked.
Utsprings ordningen bestäms utifrån resultat på Cyberdagen och kommer att publiceras på skolans
hemsida och SchoolSoft den 7 juni.
Första klassen springer ut kl 13.00 och sista klassen springer ut ca kl 13.20
Vid själva utspringet från stora trappan på mot Vanadisvägen finns avspärrningar för dina vänner,
släktingar och andra besökare. Det kommer att finnas en trappa upp till gräsplätten direkt bredvid
stora trappan där klass efter klass samlas upp.
När samtliga studenter har sprungit ut, får deras besökare även tillträde till gräsmattan och på så vis
blir utspringet en lika stor fest för alla studenter och besökare! Inga raket och fyrverkeri är tillåtna!
Med hopp om sol och värme, ser vi fram emot en glad och trevlig Student 2018!
Välkommen!

Malin Winbladh
Rektor

Program för studentdagen
Skolans dörrar öppnas kl 9.30 aktuell dag

10.30 - 11.30

Tal, premieringar och underhållning på skolgården

11.30 - 12.30

Lunch och mingel på plan 6 i skolan

12.30 - 12.45

Klassvis samling tillsammans med mentor i anvisade salar

12.45 - 13.00

Klassvis uppställning i trapphuset inför utspring

13.00

Utspring till klassens valda låt på stora trappan mot Vanadisvägen

När det gäller maten är det viktigt att du i förväg meddelar din mentor om ev. allergier eller specialkost (t.ex.
pga. religion).
Studentmeny:

Mat:
Rostbiff / Vegetariskt alt. , potatissallad, grönsallad, cocktailtomat och saltgurka.
Dricka: Cider/ Ramlösa
Efterrätt: Kladdkaka med vispgrädde och jordgubbar
Vi vill be de studenter som har beställt eventuella flak att dessa skall parkeras på Hagagatan!

Spring ut till er egen låt

Studenterna kommer överens om vilken låt ni vill springa ut till och ger informationen till klassens
mentor senast 25 maj 2018.

#cybergymnasiet
#cyberstudent
facebook.com/CybergymnasietStockholm
instagram.com/cybergymnasiet

Begränsade parkeringsplatser vid skolan
Studenten är en dag som många vill fira med eleverna, vilket innebär att det är många besökare som
skall hitta vägen till skolan. Det finns ett mycket begränsat antal parkeringsplatser runt skolan och vi
rekommenderar er att åka kommunalt denna dag. Närmaste tunnelbanestation är Odenplan.
Vi rekommenderar att vara på plats i god tid inför utspringet och att ha med vatten för att hålla
vätskebalansen uppe.

Viktig information om ditt betygsdokument
Om bara några veckor ska du äntligen fira din efterlängtade och väl förtjänta student på CyberGymnasiet!
Här nedan följer nyttig information kring dina betygsdokument som skickas till din folkbokföringsadress under
juni månad.
Ditt examensbevis från gymnasiet är ett viktigt dokument som bara finns i ett exemplar.
Du som elev har originaldokument - skolan förvarar endast kopior.
De betygsdokument som du kommer att få hemskickade per post är originalhandlingar. Obs! Du kan aldrig få
ett nytt originaldokument så ta hand om det väl!
Om du inte uppnått alla krav för ett examensbevis, får du istället ett studiebevis vilket innebär att du inte har
grundläggande behörighet att söka eftergymnasiala studier förrän du har kompletterat på t.ex. Komvux.
Du som student ansvarar själv för att kontrollera att den utbildning du sökt är ansluten till den nationella
betygsdatabasen.
Vissa eftergymnasiala utbildningar vill ha sökande elevers betyg lite tidigare. Du som sökt denna typ av
utbildning måste informera din studie- och yrkesvägledare om detta så snart som möjligt.

Till dig som tar studenten 2018 vid en gymnasieskola som är ansluten till den
nationella betygsdatabasen
Det examensbevis du nu har fått kommer din gymnasieskola att skicka till den betygsdatabas som
Universitets- och högskolerådet (UHR) administrerar. Denna databas används vid antagningen till
högskoleutbildningar. Från och med år 2007 använder UHR och alla universitet/högskolor ett gemensamt
antagningssystem.
Detta innebär att UHR och alla lärosäten har tillgång till ditt betyg efter att du gjort en anmälan på
www.antagning.se. Det är alltså endast när du gör en anmälan som betyget automatiskt överförs från
betygsdatabasen till antagningssystemet.
Det betyder att du inte behöver skicka in någon kopia av din examen om du söker
högskoleutbildningar. Om du ska söka utbildningar på folkhögskola eller kvalificerad
yrkesutbildning skickas inte betyget automatiskt från betygsdatabasen.
Observera att du alltid har ett eget ansvar att kontrollera att dina betyg och andra relevanta
meriter är UHR tillhanda i utsatt tid för anmälan. Även om din skola är ansluten till
betygsdatabasen.

Du som avslutat gymnasieskolan 2018 utan att ha fått en examen måste själv skicka in en vidimerad
kopia på ditt betyg till Antagningservice, FE20101, 839 87 Östersund efter att du gjort en anmälan på
www.antagning.se.

Om du gör en prövning efter att du fått din examen måste du även i detta fall själv skicka in en kopia
på kursen till antagningen.

INFORMATION FRÅN STADSDELSFÖRVALTNINGARNA KUNGSHOLMEN,
NORRMALM, SÖDERMALM ÖSTERMALM OCH POLISEN

Till er föräldrar som har ungdomar i gymnasieskola

Det är tid för avslutningar och student
En spännande och härlig tid för ungdomarna!

Avslutningar och student är förknippade med festligheter och firanden och många av era
ungdomar är redan myndiga. Men inte alla. Den gemensamma nämnaren är att de alla är
under 20 år som är åldersgränsen för att köpa och konsumera alkohol annat än på krogen,
där 18 år gäller.
Varifrån får ungdomar under 20 år alkohol?
Numera köper ganska få föräldrar ut alkohol till sina ungdomar. Den största källan till
alkohol för tonåringar är istället kompisar och kompisars syskon (källa:
Stockholmsenkäten www.stockholm.se/utveckling). Men även egna syskon kan langa. Vi
vill, liksom ni föräldrar, inte att äldre syskon och andra unga vuxna ska åka fast för
langning och vill passa på att ge några bra argument.
Genom att vara tydlig med vad du som förälder tycker är okej eller inte i er familj, hjälper
du äldre syskon att sätta gränser mot yngre kring langning. Ett bestämt förhållningssätt från
dig blir också en tröskel som syskon och äldre kompisar ogärna vill passera.
För bra argument till diskussionen med äldre syskon och andra unga vuxna besök hemsidan:

www.TÄNKOM.nu

Vi önskar er en riktigt skön sommar!
Här är några telefonnummer som kan vara bra att ha:

Kungsholmen
Norrmalm
Södermalm
Östermalm
Polisen Tips/telefon
Närpolis
Kungsholmen 010-563 79 56
Norrmalm 010-563 80 30
Östermalm 010-563 81 56

Fältassistenter
08-508 08 536
076-12 09 242 eller 243
076- 12 12 100
08-508 10 910
114 14 eller 112 vid akutläge

Nattvandrare/Föräldravandrare
076-26 62 771
070-42 26 079
www.soderandan.se
070-33 12 500

Viktig information om eventuella lånade datorer*, böcker och andra
resurser på CyberGymnasiet
Om du under din studietid på CyberGymnasiet har lånat elevdator och/eller kurslitteratur,
skall dessa returneras till skolan inom utsatt tid.
Besök adressen http://recycle.lin.education för att göra ditt val för ditt digitala verktyg om du ska
lämna tillbaka eller om du vill köpa ut den. Utköp av dator gäller endast din egen dator som
du använt under din studietid.

Datum, tider och plats för återlämning av datorer

Datorer återlämnas i Studion, plan 3 i Vanadishuset.

Torsdag 31 maj

9:00-12:00
12:45-16:00

Ovanstående tider för återlämning av datorer meddelas även på SchoolSoft.
*All lånad teknisk utrustning som t.ex. elevdator tillhör Lin Education och måste antingen
lämnas tillbaka eller köpas ut.
Datorn ska vara i gott skick när den lämnas tillbaka, skadad dator kan eventuellt debiteras.
Datorer som inte lämnas tillbaka/köps ut kommer att faktureras till elev, i fakturan
tillkommer även en administrativ avgift.

IT-enheten
CyberGymnasiet Stockholm

