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                                 ETHOS

Det goda finns, om vi tror på det. Den som bibringas en ideell 

viljeriktning formas fruktbart av den och sår själv goda frön.

Europaskolan vill som moralisk riktpunkt i elevernas öppna, 

ännu formbara sinnen ingjuta respekt för vänskap, hjälpsamhet 

och medmänsklighet.

Den som strävar efter att vara hygglig brukar lyckas med det. 

Hygglig blir oftast den som blivit vänligt behandlad av andra. 

Att göra hygglighet praktikabelt i liv, umgänge och medborger-

liga relationer är ett sätt att ge den goda viljan en chans – ett 

nödvändigt mål för oss alla.

Jan Peterson

Europaskolan Strängnäs grundare

Ethos (från grekiskan ethikos - läran om moral) är ett begrepp inom retoriken 
som används för att definiera en talares trovärdighet. Ethos syns ofta ihop 
med uttrycken logos och pathos. Inom retoriken utgör de tillsammans de tre 
grundläggande medlen för att övertyga.
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VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN STRÄNGNÄS

Bästa Europaelev!

Nu står du på tröskeln till en ny utmaning: studier vid Europaskolan Sträng-
näs. Jag hoppas att dina gymnasiestudier blir inspirerande och givande och 
att du under denna tid får nya vänner som du behåller efter studenten. 

I din hand håller du Vademecum, vår handbok, som du som elev på 
Europaskolan kommer att ha mycket nytta av under såväl de första veckorna 
som genom hela din skoltid på Europaskolan. Vademecum kommer från 
latinet vade mecum som betyder ”gå med mig”, ett namn man gärna förr 
använde på handböcker. Här finner du viktig information inför skolstarten.

Vademecum läses inte bara av dig som elev, utan även av alla lärare 
och övrig personal. Vi ser gärna att även dina vårdnadshavare läser den. 
Vademecum genomsyras av våra värderingar och normer, det vi kallar 
Europaandan, som bidrar till trivsel och gemenskap. Kärnan i Europaandan 
är att vi ska bemöta varandra som vi själva vill bli bemötta. Vi godtar ingen 
kränkande behandling av något slag. Med respekt och förståelse för 
varandra når vi gemensamt våra kunskaps- och bildningsmål. 

Låt Vademecum bli din följeslagare under gymnasietiden.

Du är mycket varmt välkommen till tre minnesrika år på Europaskolan.

Thomas Axelsson

VD och rektor
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Varmt välkommen på upprop fredagen den 14 augusti 2015, kl. 09.30
i Djäknegården. 

Den första dagen på Europaskolan är enbart till för er nya elever i årskurs 1. 
Dagen kommer bland annat ägnas åt information och roliga aktiviteter 
då du får chansen att lära dig hitta i skolans lokaler, lära känna dina nya 
klasskamrater och din mentor samt träffa dina lärare. Denna dag får du 
även ditt schema.

Du kommer också att få fylla i blanketter med information som är bra för 
skolan att ha om dig, bland annat om du vill ha vegetarisk kost eller special-
kost i vår skolrestaurang. 

På måndagen den 17 augusti kommer åk 2 och 3 till skolan. Då startar 
undervisning enligt schemat. Skoldagen den 14 augusti pågår kl. 09.30 - 
15.00.

Kom ihåg 

att ta med 

Vademecum 

till uppropet!

Ta med hänglås till ditt elevskåp! Helst med kodlås!

Meddela din mentor redan 
första dagen om du vill 
ha vegetarisk kost eller 
behöver specialkost.

UPPROPET
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BRA ATT VETA

Våra program
Europaskolan har sju program: Europaprogrammen (SA och HU), Före-
tagarprogrammet (EK), Kemi/Fysikprogrammet (NA), Artesprogrammen 
(SA och NA) och Scienceprogrammet (naturvetenskaplig spetsutbildning). 
Via kansli och skolledning blir du informerad om vilka tillval du kan göra 
inom ditt program. 

Vår profil
- Europaorientering med inriktning på europeisk kultur och bildningstradition.
- Omvärldsorientering genom samarbete med universitet, högskolor,   
  företag och förvaltningar såväl lokalt som inom regionen.
- Digital miljö som lär elever att använda modern teknik i studier.
- Klassisk campusmiljö i Strängnäs stadskärna.

Kansliet
Hit kan du vända dig med frågor om din individuella studieplan, schemat, 
kursval, om du vill ha betygsutdrag, om du blivit av med någon av dina 
tillhörigheter m.m. Är du osäker på vart du ska vända dig i ett visst ärende 
hjälper kansliet dig att hitta rätt.

Philosophicum, bottenplan.
Öppet: vardagar kl.07.30-12.00.
Tel: 0152-33 11 00, E-post: kansli@europaskolan.se

Skolhälsovården
Hit kan du vända dig om du behöver träffa skolsköterska eller kurator. 
Psykolog och skolläkare kontaktas via skolsköterskorna. 

Economicum, plan 2. 
Mottagningstider: anslås på skolans anslagstavlor samt på SchoolSoft. 
Tel: 0152-33 11 04
marianne.bonthron@europaskolan.se (skolsköterska)
anna.leander@europaskolan.se (skolsköterska)
mia.wilander@europaskolan.se (kurator)

Att knacka på dörren och vänta på svar innan du går in hör till god 
ton. Det gäller i allra högsta grad då du besöker skolans kansli 
samt övriga arbetsrum för personal och lärare.
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IT-tekniker
Hit kan du vända dig med frågor angående dataanvändning samt övrig 
teknisk utrustning på skolan. 

Philosophicum, bottenplan. 
Öppet: Måndag - torsdag 08.00 - 16.00, fredagar 08.00 - 14.00.
Tel: 0152-33 11 22, E-post: support@lyktans.se

Passerbricka
Hos skolans IT-tekniker ska du som elev kvittera ut en passerbricka till 
skolbyggnadernas entréer. Detta möjliggör att du som elev även på kvällstid 
kan ha tillgång till skolans datorer, studieplatser samt elevutrymmen. Om du 
tappar bort brickan måste du omgående meddela detta till datateknikern på 
skolan för att spärra brickan. Om du förlorar brickan och inte anmäler detta 
så fort du kan, kan du bli ekonomiskt ansvarig för de kostnader som kan 
uppstå. När du slutar på Europaskolan måste du omgående lämna tillbaka 
brickan till IT-teknikern. 

Instruktioner vid inpassering
Håll upp inprogrammerad bricka mot läsaren. Slå in den personliga koden. 
När koden är fullbordad tänds en grön lampa och dörren låses upp. Röd 
lampa tänds om koden eller zonen är fel.

Skolans öppettider
Vardagar kl.06.30-20.00

OBS! Senast kl. 22.00 måste samtliga elever lämna skolans lokaler. 
Då kommer Securitas och låser skolan för natten.

Datorer och plattformar
Europaskolan har ett fullt utbyggt trådlöst nätverk. I lektionssalarna finns 
dataprojektorer. På Europaskolan används MS Office eller motsvarande. 
Som elev får du kostnadsfritt låna en dator under dina studier på Europa-
skolan. (Du ansvarar för försäkring av din dator).
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Frånvaro 
Frånvaro från skolan kan i princip bero på något av följande: 
1. Sjukdom
2. Erhållen ledighet.
3. Deltagande i annan aktivitet anordnad av skolan.

Uppföljning sker genom täta kontakter mellan elev, lärare och mentor. All 
frånvaro registreras av din lärare. Genom detta kan mentor, lärare, vård-
nadshavare och även du själv få en samlad bild av din frånvaro. Vid hög 
frånvaro, för vilken läkarintyg inte kan uppvisas eller annat godtagbart 
skäl anföras, kan studiebidraget komma att dras in. När det gäller frånvaro 
p.g.a. sjukdom, följs nedanstående rutiner.

För elev/vårdnadshavare gäller:
1. Varje dag du är sjuk ska vårdnadshavaren (om du är under 18 år)
    anmäla detta på skolans intranät, SchoolSoft, via Internet. Har 
    man inte tillgång till Internet går det bra att ringa på telefonnummer
    0152-33 11 00 mellan kl. 07.00 och 08.00. Om möjligt kan 
    anmälan göras redan kvällen innan. Det går bra att tala in ett med-
    delande på telefonsvararen. Sjukanmälan förs då in på SchoolSoft 
    av personal på skolans kansli.

2. Om du under dagens lopp avbryter skolarbetet kan du själv göra
    sjukanmälan på SchoolSoft. Du kan även anmäla det personligen till 
    mentor eller berörda lärare, som då registrerar din frånvaro i 
    SchoolSoft. Lärare registrerar även eventuell sen ankomst.

För lärare gäller:
Registrering av frånvaron i SchoolSoft. Vid upprepad eller lång frånvaro för en 
elev tar berörd lärare kontakt med elev och mentor för eventuella åtgärder.

För mentor gäller:     
1. Upprepad frånvaro följs upp genom samtal med elev och vårdnads-
    havare. Vid behov kontaktas skolledningen.

2. Läs mer under Ledighet på sidan 26.
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EUROPAANDAN

Redan de första eleverna på Europaskolan kände en speciell gemenskap 
och familjär stämning på skolan. Man behandlade varandra med stil och 
respekt. De satte ett namn på denna unika sammanhållning: “Europaandan”.

Här på skolan värnar vi fortfarande om Europaandan. Den bidrar till ökad 
trivsel och gemenskap. Den innebär i praktiken att man bemöter andra 
såsom man själv vill bli bemött och att ingen kränkande behandling av något 
slag får förekomma. Genom ökad respekt och förståelse för varandra når 
vi gemensamt våra mål: harmoni, glädje, kunskap och bildning som håller 
livet ut.
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Europaskolans stadscampus ligger centralt i Strängnäs, intill Mälaren. 
Varje gymnasieprogram har sin egen skolbyggnad.

Post-/besöksadress: Storgatan 2
E-post: kansli@europaskolan.se
Telefon: 0152-33 11 01
Fax: 0152-33 11 09 
Webbplats: www.europaskolan.se

STADSCAMPUS
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Salar: A, B, C, D och E. 

Vid Ångbåtsbron och med Mälaren i blickfånget 
ligger Philosophicum som är skolans huvud-
byggnad. Eleverna på Europaprogrammen 
delar byggnaden med rektor, lärare och kansli. 

Salar: AC, LdV, MC, GvR och GC. 

Technicum är naturvetarnas hus, den nyaste 
byggnaden på campus. Science- och Kemi/
Fysikprogrammen har modern teknisk utrust-
ning i fräscha lokaler. 

Salar: F, K, N och O. 

I Economicum har Företagarprogrammets 
elever lokaler i två plan i ett hus som i övrigt 
disponeras av Odd Fellow-logen. På nedre 
våningen finns även Europaskolans 
personalrum.

PHILOSOPHICUM

TECHNICUM

ECONOMICUM

ARTES
Salar: Rembrandt, Streep, Mozart och Key.

I en vacker byggnad från 1898 undervisas 
Artesprogrammens elever i drama, musik och 
bild. I källaren finns det även en verkstad för 
arbete med keramik och gips.
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Sveriges första gymnastikhus från 1854 har 
blivit elevernas eget studierum och bibliotek 
som stöds av teknisk infrastruktur. Här kan 
man studera enskilt och i arbetsgrupper eller 
delta i den lärarledda stödundervisningen en 
eftermiddag i veckan.

Djäknegården är skolans aula. Här hålls  
föreläsningar och prov samt musik- och 
dramaredovisningar. Lokalen används även 
vid kommunfullmäktiges möten och andra 
större sammankomster. Souterrängvåningen 
disponeras av skolans föreningar.

Matsalen som har plats för 120-130 gäster 
ligger i de tidigare lokalerna för Ekstedt & 
Frankes Järnhandel. Vi har eget tillagnings-
kök där våra egna kockar tillagar god och 
näringsrik mat av riktiga råvaror.

MEDIATEKET

DJÄKNEGÅRDEN

MATSAL GAMLA JÄRNHANDELN

CAFÉ JÄRNLAGRET
Vårt uppehållsrum och café, i anslutning till 
matsalen, drivs i elevkårens regi. Här kan du 
njuta av en mysig fikastund inne på caféet 
eller på gården utanför.
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VÄLKOMMEN TILL LIVET PÅ EUROPASKOLAN STRÄNGNÄS

“Hello all my fantabulous students, you fresh-looking, beautiful girls and 
handsome young men!” …som Engelska-Kent skulle ha börjat. 

Jag börjar med att säga välkommen till Europa. Europaskolan – en livs-
stil. Låter det smörigt eller klyschigt? Det blir vad man gör det till. Din egen 
inställning till lärande, sociala kontakter och nöjen är det som spelar roll. 
Allt runtomkring ger dig bästa möjliga förutsättningar. Europaandan sitter 
i väggarna. Den skapas av respekt elever emellan, tillit (jag har haft olåst 
skåp i ett år och inte förlorat ens ett sudd) samt den gemensamma viljan 
att upptäcka, utforska, mötas, leva och lära. Visst kan man bara glida med 
under tre år, men det blir så mycket enklare om man har roligt på vägen.
 
Förbered dig på tre år med kunskap i centrum. Men inte bara plugga histo-
riska årtal, matematiska formler och grammatiska regler. Den allra största 
delen kunskap jag erhöll under mitt första år var livskunskapen. Jag har fått 
möjlighet att nätverka och ta del av andras erfarenheter och intressen och 
att uppleva en världsdel från ett klassrum. Det enda som krävs av dig för en 
riktigt värdefull gymnasietid är öppenhet. 

Är du samhällare: Förbered dig på livade diskussioner med starka åsikter 
på något av Gunnars åtta språk. Är du naturare: Kanske möts du av Erik i 
rosa cykelhjälm och får lära dig hur man kröker tid och rum eller hur de blå 
spiralerna efter en rysk ubåt uppkommit (top secret!). Eller så gör du som 
jag: Sätter dig på bryggan och chillar en stund med fötterna i vattnet.
 
…”att uppleva världen från ett klassrum” är inte riktigt sant. Bildningsresan 
till Aten kvalificerar sig lätt till något av de bästa jag gjort. Att få uppleva på 
riktigt vad man läst om är en helt annan sak än att se foton i en bok. Visst, 
jag var den första att tycka att 2500 år gamla stenar är trista. Sen står mina 
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vänner där och ser engagerade och intresserade ut. Jag gick med på att 
jo, det är okej. Faktiskt intressant. Snart blev jag lika fascinerad som alla 
andra. Plötsligt har jag fått ut så mycket mer av resan än jag skulle fått på 
egen hand. Ändå var det inte bara kunskapen om Greklands mytologi som 
gjorde resan värd pengarna. Sammanhållningen inom och mellan klasserna 
när man umgås dygnet runt i en vecka är svårslagen.
 
Är man motiverad och har bra lärare kan man få bra studieresultat i nästan 
vilken skola som helst. Det är bara så mycket lättare att uppnå med den 
motivationen som tillåts och uppmuntras på Europa. Ett sista tips: Lägg 
inte all din tid på studier! Sociala intressen är ibland lika viktigt som latinska 
sentenser (förlåt Gunnar, Europas latinlärare). Så välkommen till Europa-
skolan! Jag hoppas och tror att du kommer att få tre otroligt givande och 
roliga år.
 
À bientôt!

Clara
Student Artesprogrammet
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VÅRA RESOR

Under dina år på Europaskolan kommer du att få flera tillfällen till resor som 
kompletterar undervisningen. Alla resor är extraerbjudanden utöver kurs och 
bekostas av eleven själv. Bildningsresorna i maj varje år går till Grekland (åk 
1), Berlin (åk 2) och Bryssel (åk3).

Våra språkresor går till Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike. Studieresor 
gör vi bland annat till CERN (Schweiz), Londons finanscentrum och till den 
engelska landsbygden.
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FÖRENINGSLIVET

Europaskolan har många elevföreningar. Europakåren - skolans elevråd 
- är navet i föreningsverksamheten. Europakåren har kontinuerliga möten 
med skolledning och personal. Under dina första dagar i skolan informerar 
Europakåren om verksamheten och sina aktiviteter inför hösten. 

På skolan finns även idrottsföreningen Europaatleterna, Festföreningen,
inackorderingsrådet Migratoria, Filosofiföreningen m.fl.

Delta gärna aktivt i föreningslivet! Förutom att det bidrar till din trivsel i 
skolan förbereder det också för framtida ansvarsfulla poster i förenings- och 
näringslivet där det är viktigt att kunna mötesteknik.
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MISSA INTE DESSA EVENEMANG UNDER DINA ÅR 
PÅ EUROPASKOLAN STRÄNGNÄS!

Sjöfesten

Studenten

Abiturienten

Dramaredovisningarna

Sjöfesten med 

vår egen  DJ



Filmgala 
med mingel 

och röd matta

Det här får du inte missa! Visning av årets kortfilmer gjorda av Artes10 och 

Artes11 i kursen Digitalt skapande. 
Efter filmvisningen är det mingel samt tilltugg och 

“Årets bästa film” röstas fram av publiken.
Tid: Tisdagen den 28 maj kl. 18.00
Plats: Djäknegården Välkomna!

19

Studentbalen

Filmgalan

Lucia

EM-fotbollen

Musikredovisningarna
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ABC FÖR EUROPASKOLAN STRÄNGNÄS

Nedan följer en förteckning över ofta förekommande begrepp.

Abiturient
Abiturient (av latin abituriens = som ska gå ut) är en gammal tradition som togs 
upp av eleverna i årskurs 3 för några år sedan. Inför sista terminen har eleverna i 
åk 3 abiturientmiddag med mösspåtagning av den blå abiturientmössan. Se även 
Mösspåtagning.

Anhöriguppgifter 
Anhöriguppgifter lämnas på särskild lista under första skoldagen. Ändringar i 
uppgifterna görs på kansliet.

Anslagstavlor 
Anslagstavlor finns på åtskilliga ställen i skolan. Två tavlor är uteslutande till för 
skolans administrativa meddelanden, den på plan 2 i Economicum och den på 
plan 1 i Philosophicum. På alla andra tavlor får vem som helst som arbetar eller är 
elev på skolan annonsera eller affischera. Ansvarig utgivare samt anslagsdatum 
skall anges. Anslag får sitta uppe högst två veckor och den ansvarige utgivaren 
ser till att anslaget tas ned. 

Annonsering/affischering är inte tillåten på några andra ställen än på dessa 
anslagstavlor. Skolan förbehåller sig rätten att avlägsna annonser/affischer, som 
inte uppfyller ovanstående krav. Utifrån kommande organisationer/personer måste 
alltid ha rektors tillstånd för affischering.

Arbetsrum 
Arbetsrum med datorer för elever finns i Philosophicum, Technicum och 
Economicum. Elever som använder datorerna under lektioner har alltid företräde 
framför övriga elever. Se även IT-etik.

Behörighet
Grundläggande behörighet till högskola och universitet har du som fått ett exa-
mensbevis från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och 
har lägst betyget E på kurser som motsvarar 90 % av de gymnasiepoäng som 
krävs för ett fullständigt program. Vill du läsa mer om vad som gäller antagnings-
reglerna vid UHR går du in på www.uhr.se. 

Särskild behörighet gäller för många utbildningar. Den särskilda behörigheten är 
oftast formulerad som krav på kunskaper i vissa kurser eller ämnen från gym-
nasieskolan (eller komvux). Även arbetslivserfarenhet eller annat som är relevant 
för aktuell utbildning kan krävas.
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Betyg 
Betyg sätts på alla kurser du slutför. I gymnasieskolan tillämpas liksom i grund- 
skolan den s.k. målrelaterade betygsättningen (se Betygskriterier). Betygsstegen 
är A-F. Betygsättningen grundas på elevens samlade arbetsinsats i en kurs, varför 
regelbunden och god närvaro är av största vikt. Om lärare bedömer att du har 
varit frånvarande så mycket att betygsunderlag saknas, ska betyg inte sättas. 
Om du inte slutför en kurs, d.v.s. hoppar av och avregistreras, ska betyg inte hel-
ler sättas. Avhoppet/avregistreringen ska ske innan ett underlag finns för betyg-
sättning. Var gränsen går beslutar berörd lärare; du måste alltså stämma av detta 
med denne.

Betygskriterier 
Krav som ställs på dig för att du ska få ett visst betyg i en kurs. Du kan läsa kriteri-
erna i kursplanerna som du kan få av din lärare eller gå in på: www.skolverket.se

Bildningsdag
En gång per termin åker hela skolan till Stockholm (eller annan stad) för 
studiebesök. På kvällen arrangeras (om intresse finns) gemensam kulturell be-
givenhet, teater eller konsert till självkostnadspris. Dagen är också viktig för social 
samvaro. Mentorerna och klassens elever är ansvariga för att dagen fylls med ett 
intressant och lärorikt program. 

Boarding
Skolan erbjuder elevbostäder för förstaårselever. För ytterligare information, 
kontakta boardingansvarig på tel: 0767-22 25 31.

Brandlarm 
Larmet igångsätts automatiskt från rökdetektorer i korridorer eller trapphus. 
Utrymningsplan finns på varje våningsplan och en anvisning sist i denna handbok. 
Läs den - den kan rädda liv! Brandövning genomförs i början av höstterminen.

Busskort
Busskort inför höstterminen hämtas på Thomasgymnasiets bibliotek. OBS! Detta 
gäller endast elever som tillhör Strängnäs kommun. Övriga elever måste vända sig 
till sin hemkommun.

Byte av program och kurser
Det val av gymnasieprogram du gjort och de tillval du gör ligger till grund för 
skolans planering. Vill du ändra dina val, måste detta ske på ett särskilt dokument 
där din vårdnadshavare (om du är omyndig), berörd lärare och din mentor får ha 
synpunkter på dina önskemål.  Dokumentet lämnas till kansliet senast 3 veckor 
efter kursstart. Ändringen gäller först efter beslut av rektor. Det är ditt ansvar att 
kontrollera hur förändringar av din studieplan eventuellt påverkar din behörighet 
att söka olika utbildningar på högskola/universitet.



22

Carpe diem 
Europaskolans latinska devis är carpe diem. Den är hämtad från den romerske 
poeten Horatius och betyder ordagrant ”fånga dagen”. Horatius menade att man 
måste göra något bra av varje dag eller, lite tillspetsat, att man måste leva som 
om varje dag vore den sista.

Cyklar 
Cyklar ska ställas på särskild anvisad plats. De cyklar som inte tagits bort eller 
som övergetts, kommer att forslas bort under loven.

Diagnostiska prov 
I ett flertal ämnen ges diagnostiska prov för att läraren ska kunna få en 
uppfattning om klassens allmänna kunskapsnivå liksom om enskilda elevens 
individuella behov vad gäller den fortsatta undervisningen.

Drogpolicy
Elever och personal får inte förvara eller förtära alkoholhaltiga drycker, inte heller 
uppträda alkoholpåverkade, inom skolans område eller i någon verksamhet som 
sker i skolas regi. All användning av tobak inom skolans område är förbjuden. All 
hantering av narkotika är förbjuden.

Elevskåp
Varje elev får disponera ett skåp med eget hänglås. Skåpen är till för att du under 
skoldagen ska kunna förvara böcker och personliga tillhörigheter. Eleven har eget 
ansvar för lås, kombinationslås rekommenderas. Elevskåpen är skolans egendom 
och som elev måste du följa skolans regler, annars kan du förlora rätten till skåp-
disponering.

Elevuppehållsrum 
I Djäknegården finner du elevuppehållsrum.

ES-möten 
ES-möten (Europaskolemöten) arrangeras i Djäknegården ett par gånger per 
termin för samtliga elever och anställda då gästföreläsare behandlar intressanta 
och allmängiltiga frågor. 

De som talat inför och diskuterat med Europaskolans elever är bl.a. förre finans-
ministern Kjell-Olof Feldt, SEB:s VD Annika Falkengren och Carl-Jan Grankvist, 
professor i matkonst. Förslag på föreläsare lämnas till rektor. Under ES-mötena 
brukar även elever bjuda på musikalisk underhållning. Obligatorisk närvaro gäller.

Europa emeriti 
Europa emeriti är en förening som varje år arrangerar en nostalgifest för f.d. 
Europaskoleelever. Se vidare skolans webbplats.
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Europakåren 
Skolan fäster stort avseende vid att det finns ett fungerande elevråd. Europakåren 
hjälper till att föra fram elevernas samlade synpunkter i för skolan viktiga frågor 
och har av den anledningen också möjlighet att låta sig representeras i skolans 
styrelse. Vid Europakårens stora möten deltar två representanter från varje klass. 
Dessa väljer en styrelse, som ansvarar för det löpande elevfackliga arbetet. 
Europakåren har återkommande inplanerade möten med skolledningen. 

Examensbevis
Examensbeviset är det dokument som innehåller betyg på alla kurser och på 
gymnasiearbetet som ingår i din studieplan. Examensbeviset använder du när du 
söker till högskola/universitet. 

För att få ett examensbevis ska du ha minst det antal poäng som anges i tim-
planen för ditt program, inkluderat betyg i gymnasiegemensamma ämnen och pro-
gramgemensamma kurser samt inriktningskurser (d.v.s. alla gemensamma kurser 
för programmet). Examensbevis utfärdas om eleven har fullföljt och fått betyg på 
samtliga kurser som ingår i den individuella studieplanen. 

Under din tid på gymnasiet väljer du vilka kurser som ska finnas med i ditt Exa-
mensbevis. Gymnasiegemensamma ämnen och programgemensamma kurser 
samt inriktningskurser måste dock alltid finnas med. 

Om du läst fler kurser än vad som krävs för ett fullständigt gymnasieprogram 
(utökade kurser) kommer de att anges separat på examensbeviset. Påbörjade 
och ej slutförda kurser kommer också att anges där. De betyg som redovisas 
separat räknas inte in i poängen för ansökan till högskola/universitet.
OBS 1: Ett examensbevis kan aldrig ändras i efterhand.
OBS 2: Examensbevisen registreras i UHR (Universitets- och Högskolerådet) 
             betygsdatabas.

Friluftsdag
Den årliga friluftsdagen äger rum på våren och brukar bestå av olika idrottsliga 
aktiviteter på Vasavallen i Strängnäs. 

Fullständigt studieprogram 
Den elev som har fullgjort samtliga kurser som angivits i poängplanen för respek-
tive program har ett fullständigt studieprogram.

Fusk
I vilken form det än må vara, får fusk inte förekomma. Det är en allvarlig förseelse 
och hanteras i första hand av läraren. Allt slags fusk medför att provresultatet 
ogiltigförklaras. All undervisande personal, rektor samt vårdnadshavare meddelas. 
Rektor och läraren avgör vidare åtgärder. Att fuska är att inte visa ansvar. 



24

F-varning
Om en elev riskerar att få F i någon kurs får eleven en F-varning via SchoolSoft 
från undervisande lärare. Eleven kontaktar läraren för att ta reda på vad eleven 
måste göra för att få minst ett E i betyg.

Fördjupningstimmar 
På schemat finns ett antal fördjupningstimmar för de elever som vill ha stöd eller 
fördjupa sig.

Förlorade föremål
Om du förlorat något, vänd dig till kansliet i Philosophicum.

Försäkring
Samtliga heltidsstuderande inom gymnasieskolan är genom skolan försäkrade 
i Länsförsäkringar. Försäkringen omfattar olycksfall m.m. och gäller såväl i som 
utanför skolan, vid resor till och från skolan samt t.ex. vid resor och under praktik. 
OBS! Försäkringen täcker inte förlust av personliga tillhörigheter, t ex. pengar och 
andra värdesaker. Försäkringen gäller inte på din fritid. Ett gott råd: Ta inte med 
begärliga tillhörigheter till skolan och lämna aldrig värdesaker utan tillsyn. Se över 
din hemförsäkring!

Förtäring 
Mat och dryck är bara tillåten i elevuppehållsrummen.

Gymnasiearbete
I årskurs 3 ska du göra ett gymnasiearbete, som ger dig 100 gymnasiepoäng. 
Arbetet kan genomföras individuellt eller i grupp och påbörjas i slutet av åk 2. 

Gymnasiegemensamma ämnen
Gymnasiegemensamma ämnen finns på alla program och kan inte väljas bort. 
dessa är svenska 1-3, engelska 5-6, samhällskunskap, historia, matematik, 
naturkunskap, religionskunskap samt idrott och hälsa.

Hissar 
Hissar finns i Philosophicum, Economicum, Djäknegården, Technicum och Artes. 
Dessa är endast till för rörelsehindrade och för varutransporter.

Inackorderingsråd
Se Migratoria.

Individuell studieplan 
En individuell studieplan finns för varje elev. Den innehåller uppgifter om vilket 
program och vilka kurser eleven har slutfört resp. ska genomgå. Alla förändringar 
av den individuella studieplanen ska vara väl dokumenterade och förvaras tillsam-
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mans med de individuella studieplanerna på kansliet. Du kan även se din individu-
ella studieplan på SchoolSoft.

Individuella valbara kurser 
Det finns individuella valbara kurser för att bredda din utbildning vid Europaskolan 
och/eller din behörighet inför högskole- eller universitetsstudier. Det vanliga är att 
man önskar tillvalskurs i samband med valet till högre årskurs. 

Insparksfest 
Insparksfest ordnas oftast av en särskilt tillsatt festkommitté. Avsikten är att 
välkomna de nya eleverna på skolan och se till att de får tillfälle att lära känna de 
gamla. Festen är uppsluppen men ordnas under värdiga former.

IT-etik
IT är en kommunikationsform som ska omfattas av samma allmänna etiska 
principer som gäller i annan samvaro. Det handlar om att inte skada andra och att 
visa respekt för andra människors rätt till integritet och självbestämmande. Som 
IT-användare har du ett moraliskt ansvar för innehåll, stoff-urval och kommunika-
tion. Följande regler gäller särskilt på Europaskolan:

- Det ska bara förekomma aktuella filer som berör skolarbete på din hemkatalog.
- Det är inte tillåtet att installera eller köra dataprogram som inte har med 
  skolarbete att göra på skolans datorer.
- Skolans datorer är endast till för skolarbete med förinstallerade program.
- Det är inte tillåtet att använda skolans datorer för att spela på.

I början av läsåret förbinder sig eleverna skriftligt att följa reglerna. Om du är 
osäker på hur ovanstående ska tolkas eller om du har andra datafrågor, tala med 
skolans datatekniker. 

Kalendarium
För varje termin upprättas ett översiktligt kalendarium, i vilket uppgifter om alla 
aktiviteter utom lektioner finns angivna. Kalendariet finns tillgängligt på hemsidan 
samt på skolans intranät, SchoolSoft.

Klagomålshantering 
Skolan tar tacksamt emot idéer, synpunkter och klagomål när det gäller vår verk-
samhet. Information om skolans klagomålshantering finns tillgänglig på skolans 
kansli och webbplats.

Klasskonferensen 
Två gånger per läsår hålls en klasskonferens där elevernas studiesituation dis-
kuteras. Mentorer, de i klassen undervisande lärarna samt minst en representant 
för skolledningen deltar.
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Konkurrensprövning
Se Prövning.

Kopiering
Elever har en kopieringsapparat på plan 2 i Philosophicum samt i Technicum. Var 
sparsam med all kopiering! I stället för att kopiera ur uppslagsverk och böcker kan 
man skriva ner det viktigaste i en anteckningsbok. Kom ihåg den latinska sen-
tensen: Qui scribit, bis legit. (Den som skriver, läser två gånger.)

Krisgrupp
Krisgrupp finns. Ansvariga är skolledning, skolsköterska och präst.

Kränkande behandling 
Kränkande behandling är oacceptabelt på skolan. Se även Europaandan på sid 9.

Kursplaner 
Kursplaner finns i alla ämnen och kurser. De innehåller en beskrivning av ämnet/
kursen, målen och betygskriterierna. Kursplanerna finns tillgängliga hos respek-
tive lärare samt på skolverkets hemsida.

Känn dig själv!
I vår strävan att vara en god familjemedlem, ansvarstagande chef, bra arbetare 
eller duktig elev märker vi ibland inte förrän sent, när vi anstränger oss så mycket, 
att vi ”går in i väggen”. Vi måste lära oss att ge akt på tecken som tyder på början 
till utbrändhet. Därefter kommer det allra svåraste: att tona ner våra ambitioner. 
Detta gäller även elever på Europaskolan.

Man kan dra en parallell till höjdhoppare. När en höjdhoppare klarat 2 meter, höjs 
ribban ytterligare osv. Om detta inte skedde, skulle han bli en hoppare som alltid 
kunde vara säker på att ta en viss höjd, men han skulle aldrig få reda på hur högt 
han skulle kunna nå. 

På samma sätt är det med studierna. Skolan måste ständigt lägga ribban högre 
och högre för att eleverna ska få en chans att nå så långt de har kapacitet till. Men 
precis som höjdhopparen förr eller senare måste acceptera att han inte når högre, 
måste man även som elev kunna nöja sig med en viss nivå, även om den inte är 
den högsta. “Känn dig själv!” stod det på inskriften på Apollotemplet i Delfi.

Ledighet 
Ledighet kan erhållas för enskilda angelägenheter. Följande gäller:

Kortare ledighet
Ledighet från enstaka lektion får beviljas av läraren i fråga. Läraren registrerar 
frånvaron i SchoolSoft med angivande av orsak.
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Ledighet (högst 3 dagar) 
Får beviljas av mentorn, som registrerar ledigheten i SchoolSoft och orsaken till 
den. Skriftlig ansökan ska göras, minst 2 veckor i förväg. Mentorn undersöker 
elevens studiesituation, frånvaro m.m., samråder med undervisande lärare och 
beviljar eller avslår ansökan.

Längre ledighet
Längre ledighet, dvs. mer än 3 dagar, beviljas av rektor efter yttrande av mentor 
och undervisande lärare. Skriftlig ansökan ska göras. Den inlämnas till mentorn 
så tidigt som möjligt och minst 3 veckor i förväg. 
Mentor undersöker elevens studiesituation, tillstyrker eller avstyrker ansökan och 
vidarebefordrar ansökan till rektor som beviljar eller avslår ansökan. Mentorn 
meddelas och meddelar i sin tur eleven och registrerar ledigheten i frånvarosyste-
met. Mentor meddelar också undervisande lärare om ledigheten inte beviljats. 
Ledighet i samband med längre lov beviljas endast i undantagsfall och av 
mycket speciella skäl. OBS! Om du inte fyllt 18 år måste dina föräldrar sam-
tycka till ledigheten. 

Alla på skolan bör inse vikten av att eleven deltar maximalt i undervisningen 
och att ledighet inte är en rättighet utan en möjlighet efter noggrann prövning. 
Angående betydelsen av god närvaro, se Betyg. Det är elevens ansvar och skyl-
dighet att på egen hand ta igen det han/hon missar under ledigheten, ta reda på 
vilka läxor och inlämningsuppgifter som har delats ut och via kamrat i klass få ev. 
utdelat material.

Låsning av skolan
Skolans samtliga lokaler låses och övervakas av Securitas. Eleverna utkvitterar en 
passerbricka som möjliggör tillgång till skolans lokaler, somliga även under kvällstid.

Lärarlösa lektioner 
Vi gör allt för att undvika lärarlösa lektioner på Europaskolan. Om en lektion måste 
ställas in på grund av sjukdom el. dyl., meddelas klassen genom kansliets försorg, 
via SchoolSoft och E-post. Om lärare inte kommit inom fem minuter efter lektion-
ens början, går någon i klassen till kansliet i Philosophicum för vidare instruktioner. 
Klassen stannar i lektionssalen.

Om ordinarie lärare är frånvarande, innebär det inte ledig tid för eleverna. 
Eleverna får besked om vad de ska arbeta med via SchoolSoft eller vikarie. 
Kom ihåg att det alltid finns något att göra: repetera, förhöra varandra, läsa på 
läxan lite till, förbereda nästa läxa etc.

Läroböcker 
Läroböcker tillhandahålls av skolan och alla böcker är låneböcker, om inte annat 
meddelas. På bokens första sida ska du med kulspetspenna eller dylikt skriva ditt 



28

namn, klass och innevarande läsår. I böckerna får pedagogiskt motiverade an-
teckningar och understrykningar göras med blyerts. Dessa ska dock suddas bort 
före återlämnandet. Om du är intresserad av att äga några av dina läroböcker för 
att t.ex. kunna göra vilka anteckningar du vill, tala med din lärare. Bokåterlämning 
sker vid slutet av läsåret, vid ett särskilt angivet tillfälle. 

Läroplan 
Läroplanen finns att läsa på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se). Den inne-
håller grundläggande och övergripande bestämmelser om skolans värdegrund 
och uppgifter, mål och riktlinjer samt information om det ansvar som alla som 
verkar i skolan har. På samma hemsida kan du också läsa om nationella program, 
ämnen eller kurser. 

Läs- och skrivsvårigheter
Elev med läs- och skrivsvårigheter kan kontakta sin mentor eller svensklärare för 
kartläggning av eventuella extra resurser.

Läxor 
Läxor förekommer i de flesta ämnen i gymnasieskolan. Anledningarna till att 
läxor ges är flera. Du får bl.a. möjlighet att i egen takt smälta det som läraren gått 
igenom i skolan. Det är viktigt för dina fortsatta studier att du från början får in en 
rutin med regelbunden läxläsning. Ofta diskuteras hur länge man bör läsa läxor, 
men något generellt svar kan inte ges. Ett är emellertid säkert: ju mer tid du ägnar 
åt läxorna, desto större är dina chanser att nå bättre resultat. Se även Studieteknik.

Mentorn 
Mentorn har det främsta och omedelbara ansvaret för sina elever, deras studie-
situation och sociala fostran. Till din mentor ska du i första hand vända dig om det 
är något du vill fråga om. Mentorsmöten äger rum varje vecka. Vid behov genom-
förs även klassråd, då bl.a. planerings-, miljö- och trivselfrågor som direkt berör 
klassen behandlas. Mentorn ska också hålla kontakt med dina föräldrar genom 
föräldramöten och individuellt utvecklingssamtal.

Meritpoäng
Det finns möjlighet att öka sin konkurrensmöjlighet inför högre studier genom att läsa 
meritkurser. Extra engelska ger meritpoäng, likaså moderna språk (minst steg 3). Även 
matematik kan ge meritpoäng. Skolans SYV har information om meritpoäng.

Migratoria
Migratoria betyder flyttfågel på latin och är vårt inackorderingsråd. De ordnar 
trevliga möten och fester för eleverna som ej har möjlighet att bo hemma hos 
sina föräldrar p.g.a avståndet till skolan. Här upplever man allt från filmkvällar till 
tacosaftnar.
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Mobbning 
Mobbning är oacceptabelt på Europaskolan. Vårt mål är att förhindra detta i alla 
dess former, alla skall känna sig trygga under utbildningen. Europaskolans hand-
lingsplan mot mobbning uppdateras varje år. 
Riktlinjer för god trivsel under utbildningen:

1. Utsätt aldrig någon för elaka kommentarer, miner, suckar, hån eller
     andra trakasserier. Det är enligt lag förbjudet. Blir du själv utsatt, 
     markera tydligt ditt ogillande. 
2. Tror du någon far illa på skolan eller om du själv är utsatt ska du 
    kontakta skolpersonal. De får inte avslöja vem som talat med dem. 
3. Bry dig om den som verkar ensam eller känner sig utanför. Ser du att 
    någon ofta är ensam, försök ta kontakt med personen.  
    Se även Europaandan.

Mobiltelefon 
Ska vara avstängd och undanlagd på lektionerna. Läraren avgör om undantag 
kan göras. Naturligtvis kan du kontrollera dina meddelanden på rasterna.

Mösspåtagning
Eleverna i årskurs tre tar gemensamt på sig studentmössorna dagen före student-
dagen, under en mösspåtagningsceremoni.

Nationella prov 
Nationella prov ges i vissa kurser. Syftet med dessa är främst att ge skolan och 
lärarna en uppfattning om den allmänna kunskapsnivån i ett ämne i en klass. Men 
provet hjälper också läraren vid den individuella betygsättningen. De flesta prov är 
sekretessbelagda till ett visst datum och lärarna är skyldiga att samla in allt mate-
rial som har med provet att göra. Provtiderna finns i provschemat och i kalendariet.
    
Närvaro
Undervisningen bygger på att du är närvarande under lektionstid. I och med att du 
accepterat erbjudandet om en plats på Europaskolan så har vi tecknat ett avtal. 
Se även Frånvaro och Ledighet.

Omprov
Elev som av någon anledning missat ordinarie provtillfälle kan få göra ett omprov. 
Det är elevens ansvar att själv kontakta undervisande lärare angående eventuellt 
omprov. Följande gäller:

1. Undervisande lärare tar ställning till om elev behöver skriva omprov samt 
    vilket omprovstillfälle som gäller. Läraren ska vidare ge eleven information 
    om provets omfattning samt övriga provbestämmelser.
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2. Undervisande lärare lägger ut information om kommande omprovstillfälle på
    SchoolSoft, med rubriken “Nyhet”, riktad till eleven som berörs. 

3. Eleven som ska göra omprov bokar in sig på omprovet via ett mejl till 
    undervisande lärare.

4. Elev ansvarar själv för att tillåtna hjälpmedel till provskrivningen medtas. 

5. Provtiden, som står angiven på omslaget till provet, ska respekteras. Elever 
    som ska skriva prov ska finnas på plats när provtiden börjar. Man får inte
    lämna in ett prov förrän minst 30 minuter av provtiden har gått.

6. All slags fusk medför att provresultatet ogiltigförklaras.

När omprovstillfällen äger rum framgår av kalendariet. Din lärare kan också medge 
att du får göra omprov på moment du tidigare fått F på. Se även Prövning.

Poängplaner
På skolans webbplats och på kansliet finns poängplaner. På poängplanen ser 
du vilka kurser som ingår i respektive program samt hur många poäng varje kurs 
omfattar.

Programstruktur
Ett fullständigt gymnasieprogram omfattar 2500 poäng. Dessa 2500p är under 
gymnasieutbildningens tre år fördelade enligt följande:

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p - 1250p

Programgemensamma ämnen 300 - 450p

Inriktningar 200 - 450p

Programfördjupning 200 - 400p

Gymnasiearbete 100p

Individuellt val 200p

En elev kan under sin tid på gymnasiet ansöka om att få läsa utökat program. 
Eleven läser då mer än 2500 poäng. Utökning av programmet godkänns endast 
om eleven har förutsättningar att klara av de extra studierna samtidigt som eleven 
utan svårigheter bedöms klara av sina ordinarie 2500 poäng. De flesta ämnen 
och kurser läses över hela läsåret. Vissa kurser går dock bara på höstterminen 
eller vårterminen. Läs mer om gymnasiets programstruktur på Europaskolans 
webbplats.
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Provschema
För varje klass utarbetas i början av läsåret ett provschema. Detta görs för att se 
till att eleverna får en arbetsbörda som är någorlunda jämn över året. Alla större 
prov och inlämningsuppgifter läggs in i provschemat. 

Lärare och klass får sedan komma överens om tidpunkt för mindre redovisningar, 
inlämningsuppgifter och läxförhör. Smärre ändringar kan dock komma att göras 
i provschemat under läsåret, viss flexibilitet måste finnas. Provschemat för din 
klass finns tillgängligt på SchoolSoft.

Prövning 
Om du fått F i en kurs kan en prövning göras under hela din gymnasietid vid 
Europaskolan. Prövningen är avgiftsfri och det nya betyget kommer att finnas med 
på examensbeviset alt. på utdraget ur betygskatalogen. Om du anser dig ha spe-
ciellt bra kunskaper i ett ämne, kan prövning göras under vissa omständigheter 
beroende på vilken kurs det gäller. Godkänt betyg kan då innebära befrielse från 
att delta i kursen. Konkurrensprövning, kan göras efter gymnasietiden vid Europa-
skolan. Denna prövning är avgiftsbelagd och kommer endast att finnas med på 
utdraget ur betygskatalogen. 

Följande gäller vid konkurrensprövning: 
Om eleven vill genomföra prövning efter studenten (utskrivning) på vår avsedda 
tidpunkt kostar det 500 kr för elever som erhållit F i kursen.  För övriga elever 
(dels elever som vill försöka höja betyget i en kurs de läst på Europaskolan och 
fått minst E i, dels elever som vill göra prövning i en kurs de över huvud taget inte 
har läst under gymnasietiden hos oss) kostar det 500 kr per prövning. Inbetalning 
ska göras på Europaskolans bankgiro: 428-5961.

Prövningsprocessen, steg för steg: 

- Eleven kontaktar kansliet och blir uppsatt på prövningslistan.

- Eleven betalar in 500 kr per prövning till Europaskolans bankgiro
  (viktigt att ange namn och prövning) och ringer ett par dagar senare till 
  kansliet och meddelar detta.

- Kansliet kontrollerar med ekonomiavdelningen att betalning är gjord och
  ser sedan till att examinator blir utsedd. 

- Kansliet meddelar eleven vem examinatorn är och eleven kan då ta 
  kontakt med denne och diskutera upplägg/datum/kurslitteratur. 

- När prövningen är gjord och examinatorn satt betyg skriver kansliet ut ett
  nytt betygsdokument och skickar detta till eleven. 
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SchoolSoft 
Detta är skolans intranät som alla elever och skolans personal använder flitigt. Via 
Internet når du det både från datorer i skolan och hemifrån. På SchoolSoft finns 
uppgifter om när- och frånvaro, schema, provschema, kommande redovisningar 
och inlämningsuppgifter, lektionsplanering, individuella studieplaner, provresul-
tat, nyheter, aktiviteter, adresser och telefonnummer och mycket mer. Tack vare 
SchoolSoft kan du enkelt hålla dig uppdaterad om allt som rör skolan.

Skolk
Att vara frånvarande från skolan utan giltig anledning är en allvarlig förseelse och 
renderar eleven en reprimand från mentor. Med hänvisning till betygskriteriet om 
att elev ska ta ansvar för planering, genomförande och utvärdering av sina studier 
kan betygsättande lärare låta denna brist påverka kursbetyget. Att skolka är att 
inte visa ansvar. Vårdnadshavare har tillgång till frånvaroredovisning via School-
Soft. Vid upprepat skolk eller vid allvarligare fall av skolk förs ärendet vidare till re-
ktor, som tar upp det med vårdnadshavarna. Skolk kan leda till att studiebidraget 
från CSN dras in.

Skolledningen
Skolledningen består av rektor/VD, biträdande rektor, administrativ chef samt 
konstnärlig ledare. Till ledningsgruppen hör även ansvariga för marknadsföring 
och boarding. Skolledningen planerar och samordnar gymnasieskolans verksam-
het samt genomför kvalitetskontroller och utvecklingsarbete. Den som önskar få 
ett visst ärende behandlat meddelar rektor. 

Skollunch 
Skollunch serveras i matsalen varje skoldag utom vid studieresor, friluftsdagar 
och utflykter. Har du någon form av matallergi, meddela din mentor i början av 
terminen så att skolan kan kontakta matbespisningen ang. specialkost.  

Steg
I de moderna språken används denna beteckning för de olika kurserna. 
I engelska har du gjort steg 1-4 i grundskolan, steg 5-6 är obligatoriska på samt-
liga skolans program och steg 7 är en tillvalskurs. I de övriga språken kan du ha 
gjort steg 1-2 i grundskolan och fortsätter med steg 3, 4 och 5 i gymnasiet. Du 
kan också läsa ett nybörjarspråk: steg 1, 2 och 3. En förutsättning för att kursen 
genomförs är att tillräckligt många elever valt den. 

Studentexamen 
Studentexamen avlades senast i Sverige våren 1968. I dagligt tal används dock 
fortfarande uttrycket ”att ta studenten”. På Europaskolan upprätthåller vi traditionen 
”att ta studentexamen” och du får som avgångselev Europaskolans student-
examensbevis.
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Studieavbrott
Om du funderar på att avbryta dina studier ska du kontakta din mentor som för 
ärendet vidare till rektor. Om du inte fyllt 18 år måste dina föräldrar samtycka till 
avbrottet. Blankett finns på skolans webbplats samt på kansliet.

Studieledighet
Du kan av rektor beviljas ledighet, dvs. få göra ett uppehåll i studierna om vanligt-
vis ett läsår, om särskilda skäl föreligger. Blankett finns på kansliet.

Studieprogram
Se vidare Fullständigt studieprogram och Utökat studieprogram.

Studieteknik
Vi fortsätter liknelsen med höjdhopparen från avsnittet ”Känn dig själv!” Om man 
vill bli bra i höjdhopp, måste man lära sig en god teknik. Den gör att man lättare tar 
högre höjder. På samma sätt behöver man en god teknik när man studerar. Men 
varken för höjdhopp eller för studier finns det en teknik som passar för alla. Man 
måste själv söka sig fram till och pröva den teknik som passar en själv bäst. 
För att kunna välja en bra teknik måste man veta vad man har att välja mellan. 
Det finns böcker om studieteknik - läs gärna någon. Du kommer att få viss infor-
mation i en del ämnen; lyssna och tänk efter: ”Vilken utformning av studiearbetet 
passar mig bäst?” Några av de råd du träffar på i de här böckerna gäller de flesta 
studerande:

I skolan
Var uppmärksam och aktiv under lektionerna. Anteckna det som du finner “värt att 
veta”! Engagera dig i diskussionerna! Fråga när du inte förstår! Opponera dig när 
du inte tror!

Vid hemuppgiften
Två råd är särskilt viktiga, när det gäller hemarbetet: planera jobbet och jobba aktivt.  
En stor del av framgången med studiearbetet hänger på planeringen. Några av 
oss är ovilliga “planerare”. Men vi måste planera för vår egen skull. Rena självbe-
varelsedriften bör få oss att planera. Det är som regel inte det arbete vi utför som 
tröttar oss, utan det vi vet att vi har framför oss att ta itu med. Hur du är aktiv 
spelar inte så stor roll. Anteckna, förhör dig själv, gör understrykningar eller hitta 
på något annat sätt.

På fritiden
Det är slut på den tid när man lärde sig saker och ting bara i skolbänken och vid 
skrivbordet hemma. Internet, radio, tv och tidningar ger dig färsk kunskap varje dag. 
Tag vara på fritiden! Allt du läser och hör har dessutom alltid något att göra med 
vad du jobbar med i skolan. Det ger dig också vidgade vyer, det berikar ditt ordför-
råd och gör det roligare att studera.
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Stödundervisning 
Stödundervisning kan ges åt elev som p.g.a. sjukdom, programbyte, otillräckliga 
förkunskaper m.m. har svårigheter att följa undervisningen i ett eller flera ämnen. 
Vid behov, tala med din lärare eller mentor.

Särskild behörighet
Se Behörighet.

Särskild prövning
Se Prövning. 

Tystnadsplikt 
Tystnadsplikt för skolans personal regleras i Skollagen, se utdrag nedan:
Kap 9, 16 a § Ingen som är eller har varit verksam i en fristående skola som 
avses i detta kapitel får obehörigen röja:

1. vad han eller hon i den elevvårdande verksamheten har fått veta om 
    någons personliga förhållanden,
2. uppgifter i ett ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av
    en elev från vidare studier. Lag (1996:1044).

Utdrag ur betygskatalogen
Detta är ett dokument där alla dina betyg samlas allteftersom kurser avslutas och 
betygsätts. Dokumentet kan användas i olika sammanhang:

- Om du innan du slutar behöver ett dokument som visar dina resultat.
- Om du inte kan få examensbevis enl. ovan får du istället ett utdrag ur betygs-
  katalogen när du slutar på skolan.

Utskrifter
Utskrifter gör vi sparsamt och i första hand i svartvitt. Undantag för färgutskrifter 
görs för UF-företag och vid projekt. Detta är alltid upp till läraren att bedöma samt 
se till att eleven får färgutskrifter. Elevskrivare finns i Philosophicum på plan 2 
samt i Technicum.

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin, då elevens studiesituation och in-
dividuella utveckling diskuteras. Samtalen är också till för att upptäcka om eleven 
är i behov av stöd för att klara kursmålen.

Utökat studieprogram 
Du har möjlighet att ansöka om utökat studieprogram om du vill läsa fler poäng än 
vad timplanen för ditt program kräver. Rektor tar beslut i frågan.
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Vett och etikett
Även om normerna för social samvaro i vårt land på senare år luckrats upp, finns 
det fortfarande många människor som fäster stor vikt vid ett artigt och välartat be-
teende. Vid vistelse utomlands märks det att människor i andra länder är mycket 
noga med att uppföra sig på ett allmänt accepterat sätt. 

Detta kan utgöra skillnaden mellan att få eller inte få ett eftertraktat jobb, att ac-
cepteras eller inte accepteras som jämbördig partner i affärsförbindelser, att bli 
eller inte bli en välkommen gäst i sociala sammanhang. Europaskolan vill även i 
dessa frågor ge sina elever en god start i livet. 

I den dagliga samvaron på Europaskolan lägger vi stor vikt vid bland annat 
följande:

- Elever och lärare hälsar på varandra och ser varandra i ögonen, då vi 
   träffas i skolan.

- Vi håller upp dörrarna för varandra.

- Vi slänger skräp i sopkorgarna och papper för återvinning i 
  papperslådorna.

- Vi ser till att alltid lämna vår plats på rätt sätt: stolar ställs tillbaka 
  varifrån de kom, böcker sätts tillbaka i bokhyllor, skräp slängs på 
  därför avsedd plats.

- Vi kommer i tid till lektioner och andra avtalade möten.

- Så fort läraren kommer in i klassrummet, är man tyst, så att lektionen
  snabbt kan börja.

- Om man kommer för sent, ber man om ursäkt och tar första bästa tillfälle
  att förklara anledningen till den sena ankomsten.

- Vi lyssnar uppmärksamt på vad såväl lärarna som kamraterna har att
  säga under lektionerna.

- Vi tar av oss ytterkläder och mössor, så fort vi kommit in i skolan.

- Vi tuggar inte tuggummi under lektionerna.

- Man får gärna ge kritik, men tänk på att kritiken ska vara konstruktiv, 
  inte sårande.

- Man får gärna opponera sig, men tänk på att den bästa oppositionen är 
  väl underbyggd med fakta.

- Man får gärna skämta, men låt inte skämtet övergå till drift med andra.
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Vilrum 
I Philosophicum och Economicum finns vilrum.

Webbplats
På skolans webbplats www.europaskolan.se finner du aktuell information rörande 
skolan. Du kan även skriva ut t.ex. skolans poängplaner samt kalendariet via 
webbplatsen. 

Xenofobi
Xenofobi är rädsla för främlingar och dess fortsättning främlingsfientlighet. Detta  
motverkas aktivt av alla på vår skola.

Ytterkläder
Mössor eller motsvarade ska inte bäras av lärare och elever i klassrum och andra 
utrymmen på skolan.

Zeustemplet 
Zeustemplet i Aten, besöks av de elever i årskurs 1 som utnyttjar extraerbjudan-
det att åka på bildningsresa till Grekland.

Återbetalningsskyldig 
Återbetalningsskyldig av studiemedel kan du bli, om du utan lov är borta från 
skolan eller om du slutar utan att meddela skolan detta.

Ämne
I dagligt tal och av praktiska skäl används fortfarande ordet ämne. De flesta äm-
nena är dock uppdelade på kurser, oftast med beteckningen 1, 2, 3 osv. 
Se även Steg.

Ömsesidig förståelse och respekt 
Detta skall prägla alla som har sitt dagliga arbete på Europaskolan.
Bemöt andra som du själv vill bli bemött. 
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UTRYMNING AV SKOLAN

Läs utrymningsplanen som finns på varje våningsplan i skolans byggnader.

Allmänt:
Alla dörrar till utrymme där det brinner ska stängas, så att syretillförseln minskas 
och rök och hetta hindras att sprida sig inom byggnaden.

 OBS! Hissar får inte användas vid utrymning!

Uppsamlingsplatser:
- Vid brand i Economicum, Technicum, Djäkne och Mediateket sker samling
  på Stora torget. Vid brand i Philosophicum sker samling på Ångbåtsbron. 
- Vid brand i Artes sker samling i Månssons trädgård (nedanför 
  Domkyrkan).

OBS! Gäller samtliga som befinner sig i byggnaderna!

Läraren ser till att:
- Utrymning sker enligt plan i klassrummet så snart brandlarmet går.
- Alla elever kommer ut först och läraren går sist.
- Samtliga toaletter i aktuellt hus utryms.
- Rörelsehindrad elev får hjälp av kamrater.
- Klasslistor medtas och eleverna kontrollräknas på uppsamlingsplatsen.
- Rapport om ev. saknade lämnas till brandbefäl eller skolledning.

Varje elev ser till att:
- Hålla samman med sina klasskamrater.
- Lämna skolbyggnaden lugnt och i god ordning.
- Inte stanna för att ta med sig kläder och andra ägodelar.
- Så snabbt som möjligt bege sig till uppsamlingsplatsen och stanna där 
  tills läraren kontrollräknat samtliga och lämnat annan order.
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Vi uppträder så att vi hedrar oss själva och vår skola.

Vi aktar och vårdar skolans tillhörigheter.

Vi använder ett vårdat språk såväl inom som utanför skolan.

Vi är skyldiga att åtlyda tillsägelser av skolans personal.

Rökning är inte tillåten inom och i anslutning till skolans lokaler.

Ytterkläder får inte medföras till lektionssalar eller andra lokaler.

Mobiltelefon ska vara avstängd och undanlagd på lektionerna. Läraren avgör om 
undantag kan göras.

Vi underlättar städning av lokalerna genom att inte kasta papper m.m. på golv eller 
bänkar. Papper för återvinning läggs i särskild kartong.

Vi ser till att alltid lämna vår plats på rätt sätt genom att: 
städa undan skräp, ställa stolar i ordning, sätta tillbaka böcker i bokhyllor m.m.

Cyklar ska ställas så att de inte hindrar trafiken eller gående till/från skolans lokaler.

ORDNINGSREGLER
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OLYCKSFALL OCH ALLVARLIG SJUKDOM

Brännskador: 
Spola med kallt vatten! 
Ev. första förband!

Medvetslöshet: 
Börja genast livräddning med 
hjärtmassage och inblåsningar. 
(Konstgjord andning).

Sårskador: 
Lägg gärna ett första förband!

Större blödningar: 
Håll den skadade kroppsdelen högt!     
Lägg tryckförband!

Röd ansiktsfärg: 
Placera huvudet högt!

Blek ansiktsfärg: 
Placera huvudet lågt!

Om en elev under skoltid råkar ut för olycka, sjukdom, svimning, 
epileptiskt anfall eller annan medvetslöshet, följ nedanstående 
anvisningar:

- Lägg den sjuke ned på golvet. 
- Den medvetslöse bör placeras i framstupa sidoläge. 
- Se till att luftvägarna är fria. 
- Placera ett klädesplagg eller dylikt över den sjuke och något mjukt 
  under huvudet. 
- Undvik att lämna den sjuke ensam. 
- Om du inte vet det, tag reda på den sjukes namn och klass.
- Tillkalla ambulans vid behov.
- Informera kansliet.

I väntan på ambulans:




