Estetiska programmet - inriktning musik
Estetiska skolan, Arvika

Hjärtligt välkommen
till Estetiska skolan i Arvika!

Upprop
Skolan börjar torsdag den 20 augusti klockan 9.00 med upprop för alla elever i åk 1.
Adressen till skolan är Parkgatan 7, Tingshuset. Vi samlas i vår aula ”Wendelasalen”.
De första två skoldagarna, 20-21 augusti, har vi inte vanliga lektioner, utan aktiviteter enligt särskilt schema
som kommer finnas anslaget på skolan. Vi börjar 9.00 och slutar senast 15.30 båda dagarna.
Från och med måndag den 24 augusti har vi lektioner enligt vanliga schemat som ni kommer att få vid
skolstarten.

Läger
Onsdag till fredag 9-11 september åker alla gymnasielever och lärare till Sandvikengården. Där kommer vi ha
aktiviteter både inom och mellan årskurserna där det huvudsakliga syftet är att skapa en trygg och varm skola.
Det är i skrivande stund oklart om vi kommer ha övernattning eller bara aktiviteter dagtid pga pandemin. Mer
info kommer när det närmar sig, men boka in datumen redan nu!

Schoolsoft
Estetiska skolan använder det internetbaserade skoldatasystemet Schoolsoft. Du kan från vilken
internetansluten dator som helst komma åt bl.a. viktiga meddelanden, lektionsplanering, läxor, prov, resultat,
närvarostatistik, sjukanmälan, omdömen, studieplan, betyg, schema, kalender, klasslista, personallista och
mycket mer. Elever i åk 1 får inloggningsuppgifterna i samband med skolstarten.

Schoolsoft även för föräldrar
Alla föräldrar har också tillgång till Schoolsoft (se ovan) via en personlig inloggning. Här kan du följa ditt barns
skolgång och få viktig information från skolan. När en elev blir myndig bestämmer denne själv om föräldern
ska fortsätta ha tillgång. Föräldrar till elever i åk 1 kommer att få inloggningsuppgifter via e-post under de
första skolveckorna. Därför är det viktigt att förälders epostadress fylls i på den bifogade blanketten. Om du
inte har tillgång till Internet är det viktigt att du håller kontakten med skolan på annat sätt.

Du får en dator!
På vår skola använder vi Chromebooks. I samband med skolstarten får du din dator på skolan, som du
använder under hela studietiden och sedan återlämnar eller köper ut när du tar studenten. Förutom din
Chromebook har du tillgång till Mac-datorer i inspelningsstudio och datasal i samband med kurser där sådan
utrustning krävs.

Kursvarning (F-varning)
En kursvarning innebär att eleven riskerar att inte nå ett godkänt betyg i den aktuella kursen (dvs. minst
betyget E). Att eleven kursvarnas kan bero på flera saker t.ex att arbeten/inlämningar/prov inte blivit
inlämnade/gjorda eller att eleven inte nått ett godkänt betyg på kursens examinationsuppgifter. Kursvarningar
finns på Schoolsoft och både elev och vårdnadshavare får ett meddelande på Schoolsofts startsida om att
kursvarning satts. Vid en kursvarning är det elevens ansvar att kontakta berörd lärare, komma på IAP
(Individuellt ArbetsPass, en form av läxläsning) som erbjuds enligt elevens schema samt boka in sig på
aktuella omprovstillfällen som erbjuds en gång i månaden. IAP är öppen för samtliga elever, oavsett
kursvarning eller inte. IAP är att se som en tillgång för att få extra stöd och hjälp av oss lärare.

Vänd 
Mer information på baksidan!
www.estetiskaskolan.se

Fyll i blanketterna
Vi önskar att du fyller i de bifogade blanketterna, och tar med dem till skolan vid skolstart. På en av
blanketterna ska man bl.a. ange om man har någon specialkost. Om du inte redan har meddelat oss om ev.
specialkost är det bra om du meddelar skolan detta, t.ex. via e-post (se nedan), redan veckan innan
skolstart så vi kan ha skollunch klar till dig redan från första skoldagen.

Viktig information från Folkhälsomyndigheten ang. Covid-19
Det är viktigt att vi alla tar ansvar och följer alla råd från Folkhälsomyndigheten för att minska risken att själv bli
smittad eller smitta andra. Förutom att hålla avstånd och tvätta händerna innebär detta också att vi ska stanna
hemma även vid minsta symptom. Enligt Folkhälsomyndigheten gäller detta symtom som halsont, snuva,
illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.
Folkhälsomyndighetens råd lyder:
Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig
sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan återgå till skolan även om de
har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt
i minst två dygn.
Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola, grundskola
eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på
symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller
skola.

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs på Schoolsoft eller via telefon 0570-80706 (telefonsvarare dygnet runt, även vid upptaget).
Gör sjukanmälan senast den tid eleven skulle ha börjat sin första lektion.
Sjukanmälan ska göras av förälder eller myndig elev.

Buss- och tågkort
Du som har minst 6 km till skolan kan ansöka om resebidrag (t.ex. busskort). Man ansöker om detta hos sin
hemkommun. Varje kommun har egna rutiner och egna blanketter för ändamålet. Information om detta ska du
ha fått av din förra skola och ansökan bör du redan ha skickat in. Har du inte gjort det rekommenderar vi att du
skickar in ansökan snarast eftersom handläggningstiden kan vara upp till 14 dagar och du själv får betala för
resorna tills din ansökan är godkänd. Kontakta din hemkommun eller gå in på deras hemsida för mer
information.
OBS! Gymnasieelever får INTE längre åka med bussen gratis utan busskort de första skoldagarna, inte ens
om man visar upp ett ifyllt ”giltighetsbevis”. Man ska istället få sitt busskort från sin hemkommun redan innan
första skoldagen. Arvika kommun postar busskortet hem till dig, andra kommuner kan ha andra rutiner.
Tänk på att du normalt sett inte kan få både inackorderingsbidrag och resebidrag (t.ex. busskort), utan måste
välja ett av dem. Din hemkommuns bestämmelser gäller.

Boende på skolan
Om du har bokat ett boenderum på skolan kan du maila skolans expedition på exp@estetiskaskolan.se för att
göra upp om dag och tid för inflyttning. Du har tillgång till rummet från den 15 augusti.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar.
På skolans expedition finns David Johannesson och Elisabeth Hebbe.
0570-80706, exp@estetiskaskolan.se
Postadress: Östra Esplanaden 16, 67132 Arvika
Lars-Inge Bjärlestam
Rektor, grundare
lars-inge.bjarlestam@estetiskaskolan.se

Ulrika Hebbe
Konstnärlig ledare och grundare

www.estetiskaskolan.se

