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Skoltiderna 

Må 10.00 – 16.00 

Ti - Fr 08.10 – 16.00 

Blekingetrafikens tidtabell från den 20 aug 2018 

Tåg Karlshamn Bräkne-Hoby Bräkne-Hoby Karlshamn 

 07.19  

08.19 

07.34 

08.34 

16.19  

17.19 

16.35 

17.35 

     

Buss 

250 

06.37 

07.45 

07.39  

08.29 

16.44 17.27 

 

Tåg 

 

Ronneby 

 

Bräkne-Hoby 

 

Bräkne-Hoby 

 

Ronneby 

 07.08  

08.08 

07.20 

08.20 
16.35 16.47 

     

Buss 

250 

07.42 08.07  15.54 

16.53 

16.18 

17.14 
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Läsårstider 2019 – 2020 
 
Skoldagar 
 
Höstterminen 2019   
Tisdag 20/8 – Fredag 20/12   
 
Vårterminen 2020 
Torsdag 9/1 – Fredag 12/6   

   
Lovdagar, studiedagar och öppet hus 
 

Höstterminen 2019 

Mån 16/9 Studiedag 

Må 28/10 - Fr 1/11 Höstlov 

Lö 9/11 Öppet Hus 

Mån 25/11 Studiedag 

 

 

Vårterminen 2020  

 

 

 

Lö 1/2 Öppet hus 

Må 17/2 – Fr 21/2 Sportlov  

Må 9/3 Studiedag 

Må 14/4 – Må 17/4 Påsklov 

Lö 25/4 Kosläpp 

Fre 30/4 Studiedag 

Ons 1/5 Lov  

To 21/5 Kr Himmelsfärdsdag  

Fr 22/5 Klämdag - Lov 

Mån 8/6 Kompdag 

Fr 12/6 Skolavslutning och studentexamen 

 

Med reservation för ändringar. 
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Administrativ personal 

Rektor 

 

Boel Forslund 

boel.forslund.ronneby.se 

 

0457 – 61 74 44 

Expedition Helén Wennerhov 

helen.wennerhov@ronneby.se 

0457 - 61 74 40 

 

 

Expedition 

 

Johanna Olsson 

johanna.olsson@ronneby.se 

 

0457 - 61 74 40 

 

Vägledning   

Studie- och 

Yrkesvägledare 

 

Ancela Backman 

ancela.backman@ronneby.se 

0457 – 61 83 57 

Elevhälsovård 

Skolsköterska Vakant 0457 – 61 88 21 

 

Skolläkare 

 

 

Tid bokas via skolsköterskan 

 

 

Kurator 

 

 

 

 

Socialpedagog 

 

 

Mari Ardegård 

mari.ardegard@ronneby.se 

Må 08.00-16.00, On 08.00-16.00 

Fr 08.00-12.00 

 

Catrin Stellte Fridh 

catrin.stellte-fridh.ronneby.se 

Må 07.30-17.00 Tis 07.30-16.30 

Ons-tors 07.30-17.00 

Fre 07.30-12.20 

 

0733 - 17 01 80 

 

 

 

 

0457 – 61 74 39 

Kök/städ 

Husmor 

 

Inger Persson 

inger.persson@ronneby.se 

0766 - 48 90 20 

0457-  61 74 42  

 

 Daisy Aguilar 

daisy.aguilar@ronneby.se 

 

Ingalill Eriksson 

ingalill.eriksson@ronneby.se 

 

  

Katarina Johannesson 

katarina.johannesson@ronneby.se 

 

  

Katrin Sielaff 

katrin.sielaff@ronneby.se  

 

 

 

   

mailto:johanna.olsson@ronneby.se
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Internat                          
 

Fritidsledare                  Nicklas Persson      0766 -  48 91 33 

                  niklas.persson@ronneby.se 

  

Fritidsledare                  Emma Borgström      0766 - 48 92 18 

                 emma.borgstrom@ronneby.se                   

 

Hoby Lant- och Skogbruksdrift 

 

Driftschef 

 

 

Bo Börjesson 

bo.borjesson@ronneby.se  

 

Henrik Karlsson 

Henrik.karlsson@ronneby.se 

 

0457 - 61 74 30 

0708 - 80 12 70 

 

0709 – 11 65 79 

  

Andre Gustafsson Valtersson 

andre.gustafssonvaltersson@ronneby.se 

 

0766 – 48 91 34 

 

 

 

 

Ladugård 

 

 

 

Bengt Larsson 

bengt.larsson@ronneby.se 

 

Karin Holmberg Olsson 

karin.olsson-holmberg@ronneby.se 

 

Peggy Lakey 

peggy.lakey@ronneby.se 

 

 

 

 

 

0708 - 80 12 72 

 

 

0766 – 48 91 99 

 

 

 

 

Viktoria Olsson 

viktoria.olsson@ronneby.se 

 

0766 - 48 92 39 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Stallpersonal häst 

   

Kör och ridstall Annika Olsson 

 annika.olsson@ronneby.se 0766 – 48 92 38 

 

 Sofi Joelsson  0766 – 48 92 37 

 sofi.joelsson@ronneby.se 
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Lärare/instruktörer  

  

Emma Edstam Ma, Sv 0766 - 48 92 19 

Emma.edstam@ronneby.se 

 

Jenniefer Ericsson  Hund 0766 - 48 91 37 

jenniefer.ericsson@ronneby.se  

 

Tina Granath Elevstödjare 0766 - 48 92 21 

tina.granath@ronneby.se    

 

Malin Jeansson Lärare 0708 – 86 47 28 

malin.jeansson@ronneby.se 

 

Christer Johnsson Skog 0766 – 48 92 20 

christer.johnsson@ronneby.se  

 

Camilla Jönsson Hund 0766 – 48 91 40 

camilla.jonsson@ronneby.se 

 

Linda Karlsson Spec. lärare 0766 – 48 91 31 

linda.karlsson@ronneby.se 

     

Josefine Nilsson Häst 0766 - 48 90 44 

josefine.nilsson@ronneby.se   

    

Pernilla Olsson  Lantbruksdjur 0766 - 48 91 32  

pernilla.olsson@ronneby.se 

 

Malin Pettersson Eng, Re, Hi 0766 – 48 93 08 

malin.pettersson02@ronneby.se   

 

Björn Ronnmar  Skog 0766 - 48 90 50 

bjorn.ronnmar@ronneby.se    

  

Erica Svensson-Elmstedt Sv, Hi 0721 – 72 84 66 

erica.svensson-elmstedt@ronneby.se  

 

Conny Söderström Bi, Nk 0766 - 48 92 40 

conny.soderstrom@ronneby.se 

 

Andreas Vallin Lantbruk 0766- 48 91 22 

andreas.vallin@ronneby.se 

 

Tony Welander Skog 0766 - 48 92 09 

tony.welander@ronneby.se 

 

Marcus Wennerberg Sh, Idrott, Entr 0721 - 72 86 70  

marcus.wennerberg@ronneby.se 

   

 

mailto:kristina.ruber@ronneby.se
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Bra att veta 

 

Adressändring Meddela expeditionen och mentorn din nya adress så snart som möjligt. 

 

Alkohol/droger Det är förbjudet att vara påverkad, förtära, inneha eller förvara alkoholhaltiga 

drycker eller andra droger på skolans område. 

 

Anslagstavlan Ta för vana att titta på anslagstavlan i entréhallen angående ny information. 

 

APL Det arbetsplatsförlagda lärandet genomförs på en arbetsplats som i de flesta fall 

finns utanför skolan. 

 

Arbetskläder Arbetskläder tillhandahålls av skolan och används inte i matsal eller inne på 

internatet. 

 

Betyg Läroplanen fastslår att läraren vid betygssättning ska utnyttja all tillgänglig 

information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella 

kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. 

 

Det du gör på lektionerna och hur du gör dina hemuppgifter vägs tillsammans 

med provresultaten in i ditt betyg. 

 

Betyg sätts på varje avslutad kurs efter en målrelaterad och kunskapsrelaterad 

betygsskala.  

 

Betygsskalan har sex steg, A-F, fem godkända och ett icke godkänt betygssteg 

(F). 

 

Som betyg på gymnasiearbetet ska någon av beteckningarna E eller F 

användas. Om eleven nått målen för gymnasiearbetet i examensmålen ska 

betyget E användas. 

 

Brandlarm Vid brandlarm ljuder en signal. Då skall skolan omedelbart utrymmas genom 

de ordinarie utgångarna. Det finns tavlor på varje plan med utrymningsvägar 

markerade. Återsamling sker klassvis på anvisad plats, där läraren prickar av 

klassen/gruppen och rapporterar till utrymningsledaren om någon saknas.  

 

”Faran över” markeras med att larmsignalen upphör. 

 

Om det är en brandövning går man efter övningen tillbaka till klassrummet och 

lektionen fortsätter. 

 

Elevskåp Elevskåp finns av två typer, bokskåp och klädskåp. Till elevskåp 

krävs hänglås som du själv får skaffa. Förvara inte pengar, busskort 

eller andra värdesaker i skåpen.  
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Elevkår Elevkåren består av representanter från varje årskurs. Elevkåren utser 

en styrelse som regelbundet sammanträder. 

 

Fika Vi fikar kl. 09.40 varje dag. 

 

Fotografering Photomix kommer den 15/10 och fotograferar alla eleverna för 

enskilda bilder och för skolkatalogen. 

 

Frånvaro Se under sjukanmälan 

 

Försäkring Alla elever har en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under skoltid 

och normal väg till och från skolan. Försäkringsbolaget är Europeiska 

försäkringsgivare. Du kan läsa mera på skolans hemsida.  

 

Gymnasiearbete Alla elever genomför ett gymnasiearbete på 100 poäng. Eleverna börjar 

med genomgång på vårterminen i årskurs 2 och sedan görs större delen i 

årskurs 3. För kursen finns en särskild kursplan med kunskapskrav. 

Gymnasiearbetet sker antingen enskilt eller i grupp och syftar till att  

- utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större 

arbete och ge erfarenhet att arbeta i projektform.  

- tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde. 

 

Hund Du får inte ta med hundar till huvudbyggnaden eller till det stora 

internatet. Hundar får inte gå lösa på området.  

 

Inackorderingstillägg Inackorderingstillägg söks i hemkommunen för de elever som på grund 

av besvärlig resväg måste bo nära skolan. För tillägget finns ingen 

nedre åldersgräns. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden 

för inackordering och hemresor 

 

Individuella val Du skall göra ett individuellt val omfattande 200 poäng. I årskurs 1 

väljer du för årskurs 2 och 3. 

  

Internatet Särskilda hyresregler finns för internatet. Finns på hemsidan. 

 

It-regler Särskilda regler finns för IT-användning. Information kommer hem 

om det när datorerna delas ut. 

 

Jour Elever gör ibland djurjour som ingår i undervisningen. Det gäller särskilda 

regler vid jouren. På internatet finns det två övernattningsrum för 

hästjouren och ladugårdsjouren. 

  

Kurator/Skolsköterska Till kurator/skolsköterska kan du komma om du går och funderar på något 

som du inte vill prata med dina lärare, kompisar eller föräldrar om. Ingen 

fråga är för liten.  

Boka tid när du vill träffa någon av dem. 
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Ledighet Skola 24 är utbildningsförvaltningens digitala system för hantering av 

schema och frånvaro. Här kan du som vårdnadshavare t.ex. anmäla frånvaro 

för ditt/dina barn. 

 Med hjälp av Skola 24:s app i telefonen har man med möjlighet att t.ex. 

anmäla frånvaro. Fler funktioner i Skola24 såsom t.ex. digital 

ledighetsansökan finns också.  Mer information om detta får du som 

vårdnadshavare på höstens föräldramöte.   

   

 Skollag från 2011 har striktare regler för längre ledighet, ” En elev får 

beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns 

synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.” 

 

 

Läromedel Var rädda om böckerna! Alla läroböcker är lån och skall återlämnas efter 

avslutad kurs. Lämnar du inte igen en bok får du betala vad den kostar. 

Förbrukningsmateriel som pennor, radergummi, linjaler, block, pärmar 

m.m. köper du själv. 

 

 

Parkering Elevparkering sker på anvisade parkeringsplatser. 
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Sjukanmälan För att anmäla sjukanmäla som vårdnadshavare gör du så här:  

Telefonnumret du ska ringa är 0515-869 53.  Frånvaroanmälan kan bara 

göras för en hel dag i taget och görs på morgonen. Ny frånvaroanmälan 

måste alltså göras varje dag. Ingen friskanmälan behöver göras!  

 

Om du ringer efter kl. 12.00 kommer frånvaro att registreras för 

nästkommande dag. (Då kan man ringa till skolans socialpedagog på 0457-

61 74 39.)  Det går att när som helst under samtalet avbryta 

frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse i form 

av ett sms. (När all kontaktinformation är registrerad) Avslutar du samtalet 

innan kommer anmälan att avbrytas. Elevens personnummer måste vara 

korrekt registrerat med 10 siffror. 

Frånvaro som inte är sjukanmäld betraktas som ogiltig frånvaro. Ogiltig 

frånvaro kan du läsa om under studiehjälp. 

 

Skolläkare Tid till skolläkare bokas genom skolsköterska. 

 

Skyddsåtgärder  Det är förbjudet att vistas i stallarna utan tillstånd av  

i stallar ansvarig personal.  

 

Studiehjälp Studiebidrag utgår per månad. Skolan lämnar varje månad rapport till 

CSN (Centrala studiemedelsnämnden) om elevernas frånvaro. CSN 

beslutar om elevernas studiehjälp. Studiebidraget dras in om skolan inte 

bedömer att studierna bedrivs på heltid. Rapport om elevens ogiltiga 

frånvaro skickas till CSN. Vid upprepad eller långvarig frånvaro krävs 

läkarintyg.  

OBS Lämna kopia av läkarintyget. Du kan läsa mer om detta i 

informationen från CSN på nästa sida. 

 

Tobak Enligt tobakslagen är all tobaksanvändning förbjuden på skolans område. 

Från höstterminen 2017 arbetar Ronneby kommun för en tobaksfri 

skoltid. Det innebär att rökning eller snusning inte får förekomma på 

skoltid eller inom skolans område. Förbudet gäller alla tider på dygnet. 

Rökförbudet gäller alla, elever, personal och besökare på skolan. 

 

 

Terminskort Terminskort kan hämtas ut av de elever som är berättigade resa till och 

från skolan. Vid förlorat terminskort kostar ett nytt 200 kr. 

 

Vklass Samtliga grundskolor (F-9) och gymnasieskolor använder den digitala 

lärplattformen Vklass för information, dokumentation och uppföljning. I 

Vklass kan man som vårdnadshavare t.ex. ta del av information från 

skolan och lärare genom funktionen "nyheter". Man kan också se schema, 

läxor, pedagogiska planeringar, följa upp de bedömningar som gjorts av 

olika uppgifter och boka utvecklingssamtal. 
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Utbildningsnämndens ordförande är Åsa Evaldsson   0733 - 17 03 96 

Förvaltningschef på utbildningsförvaltningen är Tobias Ekblad  0457 - 61 81 20  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                        Blekinge Naturbruksgymnasium 

Gamla Riksvägen 61 

372 62 Bräkne-Hoby 

Tfn 0457-61 74 40 

E-post naturbruk@ronneby.se

mailto:naturbruk@ronneby.se


 

 

 


