
Välkommen till
Lapplands Gymnasium 

Kiruna

Hjalmar Lundbohmsskolan

Till dig som är ny på 
gymnasiet



Närvaro/frånvaro
För att du ska lyckas med dina studier behöver du delta på 
lektionerna. Närvaro är obligatoriskt. Vid sjukdom eller annat 
frånvaroskäl ska skolan meddelas i förväg, innan lektionen har 
startat. Frånvaro ska också anmälas dagligen tills det att du är 
på plats på skolan.

Hur anmäler jag frånvaro?
o Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare anmäla 

din frånvaro. Antingen via Dexter eller telefon: 
0980 – 31 08 77

o Om du är över 18 år anmäler du frånvaron 
själv via Dexter eller telefon

Hur söker jag ledigt?
o Du ansöker om ledighet via en blankett på expeditionen
o Du lämnar in blanketten till din mentor i god tid
o Mentor kan besluta om upp till tre dagar per termin
o Vid längre ledighet tas beslut av rektor
o Ledighet beviljas endast vid särskilda angelägenheter, 

ledighet för nöjesresor beviljas inte
o Prata med mentor/rektor om du har funderingar

Din mentor
Under gymnasietiden har du en mentor som vägleder dig i 
dina studier. Du är alltid välkommen att kontakta din 
mentor om du undrar över något. Det kan handla om 
praktiska frågor om skolan, inlärning, studieteknik eller ditt 
välmående. Om det är något i skolmiljön som inte känns 
bra eller om du behöver extra stöd, hjälper mentorn dig. 
Mentorn kan också ta hjälp av andra personer på skolan.



Min dator är trasig, vad gör jag nu?
o Gå till expeditionen med din dator så 

får du hjälp

Andra vanliga frågor

Vad gäller för studiemedel från CSN?
o På CSN:s hemsida finns det bra information 

om studiemedel

Jag har problem med Teams, vem kontaktar jag? 
o Prata med din mentor. Du kan också kontakta 

läraren Helena Nilsson så hjälper hon dig

Hur får jag ett busskort? 
o Om du har minst 6 km till skolan från 

din folkbokföringsadress kan du ansöka 
om busskort via expeditionen

Hur söker jag stipendium?
o Vid elevhälsans anslagstavla finns information. 

Expeditionen kan ordna ett studieintyg till dig

Vad räknas som skolk?
o Upprepade frånvarotimmar utan giltiga skäl
o Mentor bedömer giltigheten i frånvaron, ibland 

behöver rektor ta beslut

Skolan bryr sig om ditt välmående och dina förutsättningar för att 
klara skolarbetet. Vid hög frånvaro följer vi därför upp orsakerna till 
frånvaron genom samtal med dig/dina vårdnadshavare.  



Hjampisfiket, Fik1

Öppettider:
Måndag – torsdag: 07.50 – 15.00
Lunchstängt: 11.00 – 11.30
Fredag: 07.50 – 12.00

Öppettiderna kan komma att ändras.

Betalning: kontant eller Swish

Matsalen

Öppettider:
Måndag - fredag 10.30-13.00

Det erbjuds alltid ett vegetariskt 
alternativ. Om du behöver specialkost 
kan du kontakta skolköket eller gå in 
via QR-koden för mer information. 

Matsedeln kan du se i 
appen Skolmaten eller 
via QR-koden.



Schema

Vid frågor kring ditt schema, kontakta 
din mentor eller expeditionen.

Teams
Teams är den läroplattform som vi använder. Ladda 
gärna ner appen även på telefonen. Håll koll på ditt 
mentorsteam och andra team för viktig information, 
exempelvis dina kursteam och LG K Hjalmar 
Lundbohmsskolan. Slå på aviseringar. 

Teams är också en viktig kommunikationskanal till 
lärare och övrig personal på skolan, använd chatten 
för att ta de kontakter du behöver. Du söker enkelt 
efter information och personer via sökfältet.

Schemat publiceras i början av varje termin och kan variera 
över tid. Kontrollera därför ditt schema regelbundet.

Du kan se ditt schema via Dexter eller Skola24:



Expeditionen

Ingalill Gunillasson-Sevä Katarina Wedegren
Rektor för: Rektor för: 
EK, GYSÄR, IM, IMS, SA FT, HT, IN, NA, RL, TE
076-148 46 46 070-362 86 93

Hans Björnström Anna Lantto
Rektor för: Administrativ chef 
BA, BF, EE, ES, HVFRS, VO 0980-702 78
070-229 36 86

Gunnel Mörtvik Sara Blind Nilsson 
Handläggare för: Administratör för:
BA, BF, EE, ES, HVFRS, VO FT, HT, IN, NA, RL, TE
0980-704 19 0980-704 10

Maria Töyrä Jonas Stålnacke 
Handläggare för: Antagningshandläggare
EK, GYSÄR, IM, IMS, SA 0980-706 43
0980-704 20

Frida Keskitalo Ann-Christin Rova 
Kvalitetsutvecklare Administrativ samordnare, 
0980-704 17 lärlingsutbildning

073-941 31 11



Elevhälsan

Här finns skolkurator och skolsköterska. 

Hur mår du? Funderar du över din hälsa eller annat i livet?
Har det hänt något hemma, på skolan, med kompisarna eller
i andra relationer? Om du behöver någon att prata med, ta
kontakt med någon av oss.

Cecilia Sundgren Åsa Vuorinen 
Skolkurator Skolsköterska
0980-704 30 Vi nås även via 0980-703 29
070-322 49 86 Teams-chatten 070-208 16 33

Fungerande vardagsrutiner är viktigare än vad man kan tro för 
att må bra. Ta hand om dig själv! Sov tillräckligt (gärna 8-9 h), ät 
näringsrik mat, rör på dig regelbundet och försök hitta något att 
göra på fritiden som känns roligt/meningsfullt. Då har du goda 
förutsättningar för att också lyckas med studierna. Kom ihåg att 
du är värdefull! 

Rökning ger skadliga effekter på hälsan, både för den som röker 
och för andra personer runt omkring. Via ventilation och ingångar 
kan rök komma in i skolbyggnaden vilket i sin tur leder till 
andningsbesvär och obehag för många.

Enligt 6 kap. 2 § i lag (2018:2088) om tobak och liknande  
produkter är det förbjudet att röka på skolans område.

Skolområdet är rökfritt

Skolområde



En fungerande studieteknik 
hjälper dig att klara av 
studierna! Via QR-koden 
hittar du studietips från UR.

Du kan kontakta din studie – och yrkesvägledare om du har 
frågor kring dina studier, till exempel:
o Individuella val
o Kursutbud
o Utökade kurser
o Programinriktning

Vi kan tillsammans med dig under samtal komma fram till 
vilka möjligheter du har utifrån dina egna förutsättningar och 
intressen.

Du kontaktar den studie- och yrkesvägledare som har hand 
om ditt program.

Linda Svonni
EK, GYSÄR, IM, SA
070-235 72 87

Jennie Martinez
FT, HT, IN, NA, RL, TE 
073-834 44 39

Håkan Flygare
BA, BF, EE, ES, HVFRS, VO
070-276 45 45

Vi nås även via Teams-chatten

Studie-och yrkesvägledarna

I Dexter kan du som elev 
se din studieplan. Där gör 
du också dina olika val 
under tiden du är elev på 
Lapplands Gymnasium.



Specialpedagogerna
Vi finns till för att stötta dig och din mentor i studiesituationen. 
Tillsammans med dig, mentor, lärare och vårdnadshavare, 
arbetar vi för att göra din tid på skolan så bra och givande 
som möjligt.

Prata med mentor/lärare om du upplever att du:
o Behöver komma fram till hur du lär dig bäst
o Har studiesvårigheter av något slag t.ex. läs- och 

skrivsvårigheter
o Behöver alternativa verktyg för att underlätta ditt skolarbete
o Behöver hjälp med att planera och strukturera upp din 

studiesituation
o Behöver stöd i ditt lärande

…så tar mentor dina funderingar vidare till oss.

Irene Lindmark Marina Niva Anna-Karin Johansson
EK, GYSÄR, IM, SA BA, BF, EE, ES FT, HT, IN, NA, RL, TE
073-077 48 50 HVFRS, VO 070-273 64 48

070-172 71 07

o Lånekort på något av folkbiblioteken i Norrbottens län gäller 
även på skolbiblioteket 

o Du som inte har ett lånekort får ett av skolbibliotekarien
o Är du under 18 år behöver din vårdnadshavare godkänna 

ett avtal

Biblioteket/Pluggerian

Ungefärliga öppettider:
Måndag – torsdag: ca 08.00 – 17.00 
Fredag: ca 08.00 – 15.00  

Avvikelser kan förekomma på grund av att 
biblioteket tidvis kommer att vara 
obemannat.




