
Välkommen till Rudbeck!

Vi hälsar dig varmt välkommen till Rudbeck och din tid som gymnasieelev hos oss. Det kommer att bli mycket som
är nytt för dig. Med detta brev vill vi svara på några av alla dina frågor.
Under introduktionsdagen kommer du att ges möjlighet att få svar på resten av dina frågor och dessutom träffa
din mentor och dina nya kamrater.

Läsåret på Rudbeck är indelat i tre perioder. Den första perioden startar med en dags introduktion måndagen den
22 augusti, då du bland annat kommer att få ditt schema och lära känna skolan.
Läsning enligt schema startar tisdag den 23 augusti.

Alla elever delas in i mentorsgrupper om ca 16 elever som kommer att följas åt under gymnasietiden. Under
årskurs 1 har mentorsgruppen nästan all undervisning gemensamt.

Skolmaten på Rudbeck är avgiftsfri. Du kommer att få ett inpasseringskort till skolan som även gäller för
inpassering i matsalen. Lunch serveras från och med måndag 22 augusti för åk 1.

Upprop måndag 22 augusti
I entréhallarna finns listor för de olika programmen där det framgår vilken mentorsgrupp du tillhör och till vilket
klassrum du ska gå. Ta med dig papper och penna och var här i god tid!

Start klockan 08.30
Teknikprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Humanistiska programmet
Musikklasser

Start klockan 09:15
Ekonomiprogrammet
El- och Energiprogrammet

Start klockan 09:30
AST-enheten (dagen slutar klockan 12:30)

Start klockan 10:00
Naturvetenskapsprogrammet
Estetiska programmet
Löpargymnasiet/Orienteringsgymnasiet
Introduktionsprogrammet
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SchoolSoft
SchoolSoft är vår webbaserade lärplattform där elever, lärare och föräldrar ges förutsättningar till
kommunikation med skolan. Här förs frånvaron, här finns ditt schema och mycket annat.
Inloggningsuppgifter samt mer information får du första skoldagen.
Även vårdnadshavare kommer att få ett konto i SchoolSoft, med inlogg via BankId. Denna information
kommer att finnas på hemsidan www.rudbeck.se

iPads
Alla elever på Rudbeck kommer att under sin studietid få låna en iPad. Du kommer att kunna hämta ut din
iPad med din grupp på en utsatt tid. För att få låna en iPad behöver man lämna in en underskriven
överenskommelse (bifogat brev till vårdnadshavare). När du hämtar ut iPaden, måste denna vara påskriven av
både elev och vårdnadshavare (med bläck).
Det är viktigt att både elev och vårdnadshavaren läser igenom denna överenskommelse innan den
undertecknas.

E-post
Samtliga av våra elever får under sin studietid en egen mailadress via gmail. Via denna kommer skolarbeten,
gruppuppgifter, feedback och mycket annat viktigt att delas ut av lärarna och övrig personal på skolan. Det är
alltså viktigt att du använder den för att på bästa sätt sköta dina studier på Rudbeck.

Datakonto
Elever som tidigare gått i Sollentunas kommunala grundskolor kommer att behålla sitt datakonto, inkl mail
och drive. Nya elever får sitt konto och inloggningsuppgifter första skoldagen.

Skåp & hänglås
Tilldelning av skåp sker vid skolstarten och du köper själv ett hänglås till skåpet.
Ta med ett hänglås till måndagen 22 augusti. Vi rekommenderar dig att köpa ett godkänt lås och inte ett lås
med sifferkod då det har visat sig att dessa är lätta att manipulera.

Fotografering
Fotografering kommer att ske under uppropsdagen.

Covid 19
Rudbeck och Sollentuna Kommun följer noggrant händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer gällande Covid-19.

Att ta sig till skolan
Vi rekommenderar att ta cykel till skolan om man har möjlighet. Det finns många fina cykelställ runt om
skolan. Annars går det många bussar som stannar utanför skolan. Parkeringar är det ont om så lämna gärna
bilen/mopeden/mopedbilen hemma.

Varmt välkomna till oss på Rudbeck!
Linus Nygren
Gymnasiechef
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