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På Karro får du chansen att lyckas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Adress: 

Karolinska gymnasiet 
Box 31130 

701 35 Örebro 

Besöksadress: Olaigatan 25, 

703 61 Örebro 

Kulturkvarteret (dans och teater), 
Fabriksgatan 4 

 
E-post: karolinskagymnasiet@orebro.se 
www.karro.orebro.se 
 
Gymnasieförvaltningen Box 
31100 

701 35 Örebro 

Besöksadress: Ringgatan 32, Örebro 019-

21 10 00 

orebro.se/gymnasieskola 

– där kultur och vetenskap möts. Vi är glada över att du valt en utbildning hos oss. Alla våra program är anpassade för 
en modern arbetsmarknad. Med en examen från Karro är du väl förberedd för arbete eller studier. På Karro är du 
huvudpersonen. Vi ger dig tryggheten, självförtroendet och de verktyg du behöver för att forma din egen framtid. Vi 
satsar mycket på trivsel och god arbetsmiljö på Karro. Därför är det viktigt att alla, både elever och personal känner 
delaktighet i att hålla kvar den goda studiemiljön. Vi hoppas därför att även du kommer att vara en engagerad elev, 
som är med och påverkar Karros utveckling. Vi vill att tiden på Karro ska vara både utvecklande och inspirerande för 
varje elev. 

 
 
 

Skolledningen 

Anna Karin Anfelt, rektor SA-programmet 

Linnéa Gerlström, rektor NA-programmet och NB-programmet 

Åke Johansson, rektor ES-programmet 

Välkommen till 
Karolinska gymnasiet! 

mailto:karolinskagymnasiet@orebro.se
http://www.karro.orebro.se/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiehjälp 
och bidrag. 
Studiebidraget som betalas ut av Centrala Studiestödsnämnden, CSN, får du 
automatiskt från och med kvartalet efter det att du har fyllt 16 år. Du får för 
närvarande 1250 kr i månaden och det betalas ett normalt läsår ut för fyra 
månader på höstterminen och sex månader på vårterminen, d.v.s. totalt 10 
månader per år. Bidraget betalas ut direkt till dig som är myndig, innan dess 
till din vårdnadshavare. 
Frånvaro påverkar studiebidraget – ditt studiebidrag får du för 
heltidsstudier. Har du frånvaro riskerar du att få studiebidraget indraget. I 
värsta fall kan det påverka hela familjens ekonomi; flerbarnstillägg, 
bostadsbidrag och andra bidrag kan minskas eller dras in helt. Se mer på 
www.csn.se 

Extra tillägg – du kan få ytterligare bidrag beroende på familjens ekonomiska 
förhållanden. Det extra tillägget måste du ansöka om. Kurator har 
ansökningsblanketter. 

 

Busskort – För att ha rätt till ett gymnasiekort krävs att: 

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Örebro, där 
kommunen ligger i Örebro län 
Du behöver inte ansöka om gymnasiekortet. Gymnasiekortet delas ut på skolan 
vid höstens terminsstart under förutsättning att du uppfyller din hemkommuns 
krav för att få gymnasiekortet. 

 
Om du är folkbokförd i en annan kommun än Örebro, där 
kommunen ligger utanför Örebro län 
Det är din hemkommun som avgör om du ska få gymnasiekortet eller inte, 
eftersom det är hemkommunen som står för kostanden för kortet. Du 
behöver ta kontakt med din hemkommun för att få besked om de ger 
ersättning för dagliga resor. Åk 2 och 3 får sina busskort första skoldagen, åk 
1 får busskorten efter någon vecka. Har du frågor eller problem med ditt kort, 
vänd dig till skolans expedition. 

Inackorderingsbidrag – är din resväg till skolan så lång eller tidskrävande att 
du inte kan bo hemma under studietiden kan du söka inackorderingsbidrag 
från din hemkommun. Observera att man inte kan ha både busskort och 
inackorderingsbidrag. 

 

 
Viktiga datum för 
läsåret 22/23. 

Vårterminen 2023 
* Du har minst sex kilometer i färdväg mellan bostaden och skolan. 
Avståndet räknas från folkbokföringsadressen till skolans huvudingång. Vi 
räknar utifrån närmaste gång-, cykel- eller bilväg. 
* Du är folkbokförd i Örebro kommun. 
* Du är under 20 år och fyller inte 20 år under höstterminen. 
* Du har undervisning i gymnasiekurser på heltid. 
* Du inte har inackorderingsbidrag. 

 

Höstterminen 2022 

16/8 Terminsstart  
31/10 Höstlov (v. 44) 
20/12 Terminsavslutning 

10/1 Terminsstart  
20/2 Sportlov (v. 8)  
3/4 Påsklov (v. 14) 
11/4 Studiedag  
1/5 Helgdag 
25/5 Helgdag (Kristi 
himmelsfärd) 
19/5 Lovdag 
6/6 Nationaldagen 
9/6 Avslutning 

http://www.csn.se/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Visa hänsyn till andra. 

Skolan är arbetsplats för dig och många andra. Självklart gäller det därför 
att visa hänsyn och tillsammans skapa ett bra arbetsklimat. Det ansvaret 
delar du med alla andra på skolan. 

 
Försenad lärare/inställda lektioner - om en lärare inte har kommit till lektionen inom tio minuter 
ska någon i klassen gå till expeditionen för att få besked om vad som hänt. Under tiden ska klassen 
vänta kvar i lektionssalen. 

It´s learning – när du börjar på skolan får du tillgång till It´s learning, skolornas intranät. Där 
har du tillgång till personlig e-post. Du ansvar personligen för dina inloggningsuppgifter, så 
att de inte hamnar i orätta händer. 

Läroböcker och miniräknare – alla dina läroböcker samt miniräknare får du till låns. Du ansvarar 
för att det du lånar återlämnas i samma skick som du fick dem. 

Säkerhetsanordningar – det är viktigt att du känner till skolans utrymningsplaner. De finns 
uppsatta i varje hus samt finns på It´s learning. Att brandmaterial och säkerhetsanordningar 
fungerar är också viktigt, både för dig själv och andra, därför är skadegörelse på säkerhetsmaterial 
straffbart. 

Krisgrupp – som hjälp och stöd i samband med dödsfall och allvarliga olyckor finns skolans 
krisgrupp. Här ingår skolledning och elevhälsa. 

 
Teknikstöd i 
skolan. 

Som elev på skolan har du tillgång till 
e-skola (http://www.orebro.se/e-
skola) som är Örebro kommuns 
gemensamma ingång för lärande och 
kommunikation. Där kommer du 
bland annat åt ditt ”digitala 
klassrum”, vår lär plattform, som 
fungerar som skolans intranät och där 
alla kurser du går har ett eget rum för 
information, kommunikation och 
interaktion. 

Skolan erbjuder tekniktät 
undervisningsmiljö och även ett 
gästnätverk om du vill koppla upp 
dina egna teknikprylar, exempelvis 
mobil under skoltid. 

För support gällande nya 1:1 
produkter hänvisas i första hand 
till Advania support. 
Telefonnummer står på 
stöldskyddsetiketten på datorn. 
Supporten gäller inte bara fel utan 
även handhavandefrågor. 

Telefon: 020-23 31 33  
E-post: service-
support@advania.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett äkta 
bibliotek i 
vår skola. 

Biblioteket är ett hjälpmedel för din 
skolgång, här finns böcker, tidskrifter, 
databaser och studieplatser till ditt 
förfogande. Personalen hjälper gärna 
till om du behöver hjälp att hitta i 
biblioteket eller om du behöver hjälp 
att söka information till olika 
uppgifter. 

http://www.orebro.se/e-skola)
http://www.orebro.se/e-skola)
mailto:support@advania.se


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kafeterian – våra gymnasiekafeterior serverar ett brett sortiment! I 
vårt utbud finns bland annat kaffe, te, mineralvatten, frukt och 
smörgåsar. Där finns allt du kan behöva till ett mellanmål under dagen 
för att få extra energi till din studietid. Kafeterian är en social 
mötesplats där både elever och personal kan mötas, samverka, 
studera eller helt enkelt bara vara för en stunds rekreation under 
skoldagen. Kafeterians öppettider varierar lite mellan de olika 
gymnasieskolorna och deras behov men det är alltid öppet under 
merparten av skoldagen. 

Skolrestaurangen – skolrestaurangen erbjuder varje dag en måltid 
som består av tre alternativ, varav ett är vegetariskt. Som tillbehör finns 
ekologiskt smör, bröd, måltidsdryck, ekologisk mjölk samt salladsbuffé 
med färska grönsaker/rotsaker där valet är efter säsong och årstid och 
till stor del ekologiskt. Att maten ska vara klimatsmart finns alltid med i 
planeringen och våra kök jobbar aktivt med kvalitetsutveckling, allt för 
att gästen ska få en så bra måltidsupplevelse som möjligt. 

Just nu arbetar vi tillsammans med att få eleverna att slänga mindre 
mat. Vi beräknar noga varje dagsmeny samt informerar våra elever om 
hur måltiden är tänkt. Vår meny finns att läsa på sociala medier bland 
annat med appen ”Din skolmat”, på våra hemsidor och även i 
lokalpressen. 

Våra kök hanterar med professionalism specialkost vid behov och 
tillgodoser behov av specialkost som kommer via skolsjukvården. 

Restaurangerna är öppna merparten av lunchtimmarna varje dag, 
se respektive skolas hemsida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
För att undvika köer i matsalen är det 
viktigt att du följer schemat. 

 
 
 
 
 

 Mat och miljö  

i gymnasiet.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Betyg och individuell  

 studieplan.  
 

 

 

 

 

 

I gymnasiet får du betyg efter varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. 

 
Betygsskalan är sexgradig från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg (F). De 
olika betygsstegen är mål- och kunskapsrelaterade och visar hur dina studieresultat förhåller sig till 
de kunskapsmål som finns i kursplanen. Betyg sätts fortlöpande efter varje avslutad kurs och du får 
därför inga terminsbetyg. Dina betyg samlas i din studieplan som du själv kan se på E-skola. 

Individuell studieplan – när du börjar i gymnasieskolan ska det upprättas en individuell 
studieplan för dig. Planen är ett underlag för hur du planerar att lägga upp dina studier. Av planen 
ska det framgå hur du väljer i gymnasieskolan – program – inriktning – kurser. Planen kommer 
sedan att revideras vid olika tillfällen under gymnasietiden. Det är viktigt att du som elev 
tillsammans med din mentor är delaktig i att ta fram studieplanen. 

Studieavbrott – vill du göra uppehåll i studierna eller sluta helt på skolan måste du kontakta 
studie- och yrkesvägledare. 

Prövning – får du betyget F har du rätt att pröva för ett högre betyg. Anmälan sker hos respektive 
administratör. 

Examensbevis – examensbeviset är en sammanställning av betygen i alla kurser och 
gymnasiearbetet som ingår i din individuella studieplan. Beviset visar om du har slutfört studierna 
på ett fullständigt eller utökat program. Tänk på att det krävs godkända betyg i vissa kurser för att 
få ut en gymnasieexamen. Ett fullständigt program motsvarar 2500 poäng. För att ha 
grundläggande behörighet för studier vid universitetet eller högskola måste du ha ett 
examensbevis med E i gymnasiearbetet samt lägst betyget E i Svenska 1–3, Engelska 5–6 samt 
Matematik 1. Kurser motsvarande 90% av 2500 poäng måste vara godkända. Högst 10% (250 

Studiebevis – saknar du betyg i någon kurs eller gymnasiearbetet får du inget examensbevis 
utan ett studiebevis som visar vilka kurser du har fått betyg i. Har du fler F än i 250p får du också 
studiebevis. 

 
 
 
 
 
 
 

Gör din 
röst hörd. 

På skolan finns många 
tillfällen till samverkan mellan 
elever, lärare, skolledning, 
elevhälsa och annan personal. 
Elever ska ha inflytande över 
och ta ansvar för sin 
utbildning. Ungdomars vilja 
och förmåga att delta i den 
demokratiska processen ska 
utvecklas. 

 
Elevkår – detta är elevernas 
gemensamma organisation på 
skolan. Elevkårens styrelse består av 
valda representanter och samarbetar 
med skolledningen. 

 

Programråd – i detta forum tar man 
upp frågor som berör ett enskilt 
program. Elever och rektor 
medverkar. Här diskuterar man 
bland annat innehåll och inriktning 
på utbildningen. 

Klassråd – klassrådet är varje klass 
forum för gemensamma frågor och 
består av klassens elever och 
ansvarig lärare. 
Klassrådet utser representanter till 
Forum för samråd och programråd. 
Man diskuterar också många 
praktiska frågor, till exempel 
fördelningen av skriftliga prov och 
redovisningar. Klassrådet 
sammanträder en gång i veckan. 
Klassrådet protokollförs. 

Forum för samråd – här träffas valda 
representanter från gymnasienämnd, 
skolledning och elever från 
programmen för att diskutera 
aktuella frågor. De träffas två 
gånger/termin. 

poäng) får vara underkända. 



Elevhälsa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Elevhälsan består av rektor, 
skolsköterska, skolläkare, 
skolkurator, studie- och 
yrkesvägledare och specialpedagog. 
Målet för elevhälsan i 
gymnasieskolan är att främja din 
hälsa och utveckling och stödja dig i 
arbetet i skolan. 

 
Vi arbetar utifrån en helhetssyn – där kropp, 
själ, miljö och sociala faktorer ses i ett 
sammanhang. Vi vill att du ska må bra, och att 
du kommer till oss om du har frågor och 
funderingar kring allt från trötthet och 
huvudvärk till stress och deppighet. Och 
naturligtvis är du välkommen bara för att 
prata. 

Din hälsa – genom att du är medveten om hur 
din livsstil påverkar dig kan du till viss del 
påverka din hälsa själv. 
Elevhälsans roll är att vägleda och ge hjälp till 
självhjälp. Du får gärna komma tillsammans 
med några kompisar eller få besök i klassen, 
inget ämne är för stort eller för litet. Vi vill 
medverka till att du har en bra fysisk och 
psykisk arbetsmiljö. Elevhälsan har en 
kontinuerlig dialog med lärare och annan 
personal på skolan för att bidra till att du får 
en god miljö för dina studier. 

 

 

 

 

 

Studie- och yrkesvägledare – det 
övergripande målet för all studie- och 
yrkesvägledning är att du ska kunna göra fria, 
medvetna val och känna till dess 
konsekvenser. Har du frågor om dina studier 
är du alltid välkommen till studie- och 
yrkesvägledaren. Du erbjuds vägledning kring, 
din aktuella studiesituation, framtida val och 
tankar om framtida arbeten. 

Skolsköterska – när du börjar gymnasiet 
erbjuds du ett hälsobesök hos skolsköterskan, 
där ett hälsoformulär med livsstilsfrågor gås 
igenom med utgångspunkt från dina 
funderingar. 

Skolkurator – till skolkuratorn kan du vända 
dig om du har behov av att samtala om din 
personliga och sociala situation. Det kan 
exempelvis handla om hantering av 
relationsproblem, konfliktlösning och 
krisbearbetning. Till kurator vänder du dig 
också om du behöver vägledning och råd i 
ekonomiska frågor som studiestöd och 
stipendier. 

Skolläkare – önskar du träffa skolläkaren 
så sker tidsbeställning via skolsköterskan. 

Specialpedagog – om du får problem med dina 
studier, om du känner att du inte riktigt klarar 
av dem så som du skulle vilja, ska du i första 
hand diskutera detta med undervisande lärare 
och din 

 

 

 

 

 

mentor. Det kan finnas olika skäl till 
svårigheter med studierna; det kan till 
exempel handla om sjukdomsfrånvaro, 
bristande motivation, trötthet, läs- och 
skrivsvårigheter eller att det är svårt att hänga 
med i studietakten. Du erbjuds samtal med 
specialpedagogen för att reda ut vad som 
orsakar studiesvårigheterna. Därefter kan du 
till exempel få hjälp med studieteknik, 
motiverande samtal, samtal om eget mående, 
rådgivning eller studiestöd utanför schemat i 
liten grupp med speciallärare. 

Tystnadsplikt – alla inom elevhälsan har 
tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Men om du 
vill (om vi är överens) kan vi informera lärare eller 
klasskamrater om olika hälsotillstånd. 
Skolsköterskan och skolläkaren för journal för 
varje elev. 
Endast skolsköterskan, skolläkaren och 
eleven själv har tillgång till journalen. I vissa 
alldeles speciella fall har all skolpersonal 
anmälningsplikt till socialtjänsten. 

 
 
 
 
 

Vår elevhälsa tar 
hand om dig. 



 

 
 

Närvaro och 
frånvaro. 

Att gå på gymnasiet är en 
rättighet, det är en frivillig 
skolform. Du som nu har 
bestämt dig för att börja 
gymnasiet har också sagt ja till 
de regler vi har. 

Plan mot diskriminering 

och kränkande behandling – 

Trygghetsplan 

 
Sjukanmälan – om du blir sjuk och inte 
kan komma till skolan, ska 
vårdnadshavare gå in på webben och 
anmäla det före första lektionsstart för 
att vara giltigt för hela dagen. I annat fall 
blir den giltig från det klockslag den 
anmäls. Sjukanmälan görs varje sjukdag 
eller för fler dagar på en gång. Blir du 
sjuk under dagen och går hem, måste 
din vårdnadshavare anmäla detta om du 
är omyndig. Myndig elev kan anmäla 
frånvaron på expeditionen. 

Ledighet – ansökan om ledighet gör du 
på en särskild blankett som finns på 
Örebro kommuns hemsida och skolans 
hemsida. 

Det är viktigt att du tar del av 
skolans riktlinjer för ledighet, de 
finns på It´s learning och på skolans 
hemsida. 

Ogiltig frånvaro – förutom sjukdom 
och ledigheter du har fått godkänt 
för är all annan frånvaro ogiltig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Örebro kommuns Trygghetsvision – i Örebro 
förskolor och skolor finns en trygghetsvision. 
Den antogs av kommunfullmäktige 18 
september 2002: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sedan 1 januari 2009 regleras 
trygghetsarbetet i två regelverk, 6 kap. 
skollagen (2010:800) och 1–3 kap. 
diskrimineringslagen (2008:567). 

På Karolinska gymnasiet respekteras allas 
lika värde. Elever och personal känner ett 
gemensamt ansvar att arbeta för en 
skolmiljö som präglas av trygghet, ett 
tillåtande klimat och respekt inför sina 
medmänniskor. 

 

Rektor ansvarar för att all personal och alla 
elever känner till skolans arbete mot 
diskriminering och kränkande behandling. 
Vårdnadshavare får information vid 
vårdnadshavarmöte samt vid 
utvecklingssamtal. 

 

All personal följer planen och är lyhörda utifrån 
elevers behov. 

Eleverna är delaktiga genom att i klasserna ta 
fram hur man arbetar främjande utifrån 
diskrimineringsgrunderna och kränkande 
behandling. 

 

Elevrepresentanter från alla program deltar 
i skolans främjande- och 
förebyggandegrupp, där personal-
representanter från alla program, elevhälsa 
och ledningsgrupp ingår. 

 

I förebyggande syfte sker årligen en 
kartläggning i alla klasser i form av en 
Trygghetsenkät utifrån diskriminerings-
grunderna och kränkande behandling. 
Resultaten analyseras och förbättrings-
områden tas fram, också för att förebygga 
risker. 

 
Vid misstanke om diskriminering eller 
kränkande behandling följs planens 
ärendegång. Alla elever kan vända sig till sin 
mentor, annan lärare, personal i elevhälsan 
eller rektor vid behov. 

 

Uppföljning och utvärdering av arbetet sker 
kontinuerligt och planen revideras varje år. 

”Alla barn och ungdomar i 
Örebro kommun har rätt till en trygg 
miljö i förskolor och skolor. Ingen ska 
bli utsatt, kränkt eller mobbad. Detta 
är ett ansvar för varje vuxen, liksom 

för alla barn och ungdomar.” 



 
 

 
Hantering av fusk 
i samband med eget arbete, 
prov och dylikt. 

Definition av fusk: 

• Att kopiera någon annans material eller plagiera utan att redovisa källan. 

• Att använda otillåtna hjälpmedel. 

• Att skriva av någon annan eller delge någon annan otillåten information. 

• Att förfalska uppgifter. 

• Att låta någon annan skriva ens arbete. 

Åtgärder vid fusk – Steg 1: 

• Enskilt samtal mellan lärare och elev samt vid behov rektor. 

• Föräldrakontakt om eleven är under 18 år. 

• Ingen bedömning görs av arbetet. 

Åtgärder vid fusk – Steg 2: 

• Vid upprepning är grundprincipen att betyg ej ges på kursen. 

• Eleven ska, om steg 2 är aktuellt, informeras om rätten till prövning. 

Handlingsprogram 
mot missbruk. 

1. Under skoltid inom skolområdet får 
ingen uppträda alkoholpåverkad, 
dricka, inneha, sälja eller förvara 
alkohol. 

2. All hantering och konsumtion av 
narkotika, dopningsmedel och 
hälsofarliga varor är enligt 
narkotikalagstiftningen, 
dopningslagsstiftningen och lag om 
hälsofarliga varor är olagligt. 

3. Allt bruk av narkotika, 
dopningsmedel och hälsofarliga 
varor är missbruk. 

4. Det är förbjudet enligt lag att röka 
på skolområdet. 

Skolan ska: 

• vara drog-, alkohol- och rökfri. 

• förebygga missbruk av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel och 
hälsofarliga varor. 

• minska rökning och bruket av 
andra tobaksvaror. 

• erbjuda den som har ett 
missbruk stöd och hjälp. 

• medvetandegöra alla i skolan om 
handlingsprogrammet. 

 

 

Kommunens 

drogpolicy. 

För att tiden i gymnasieskolan ska vara drogfri 
är det viktigt att skolans personal, elever och 
vårdnadshavare samarbetar, är överens om 
synen på droger och om vilka åtgärder som 
kan vara nödvändiga för att komma till rätta 
med ett eventuellt drogmissbruk. 

Bakgrund – ett flertal 
drogvaneundersökningar som gjorts både i 
landet och i Örebro kommun visar att 
gymnasieåldern är en tid då många 
ungdomar kommer i kontakt med droger 
och vissa fastnar i ett missbruk. 

droger och att informera om konsekvenser av 

ett missbruk. Skolans personal agerar i de fall 

det finns misstankar om att en elev använder 

droger. 

Förebyggande arbete – inom 
gymnasieskolan har vi en tydlig handlingsplan 
för att motverka droger. I det förebyggande 
arbetet handlar det både om att ha en 
diskussion runt värderingar och åsikter om  

Avstängning – skolan har rätt att 
stänga av en elev helt eller delvis från 
undervisning i skolan. Skäl för avstängning 
kan till exempel vara om eleven stör eller på 
annat sätt inverkar negativt på övriga elevers 
trygghet och studiero. 



Karta över skolan. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Information. 

Adressändring 
Meddela alltid studieadress, om du är 
inackorderad. Meddela också alltid eventuell 
adressändring. Detta gör du på E-skola. 

. 

Kafeterian 
Kafé Karrolina finns i Huvudbyggnaden. Den är 
öppen mellan 07.30 – 15.30 varje dag.  

Elevskåp 
Det är viktigt att hänglåsen har rätt 
säkerhetsklass. Förvara inte värdesaker i 
skåpet. Elevskåpen är inte att betrakta som 
privat utrymme vilket innebär att rektor har 
rätt att öppna skåp vid misstanke om brott 
mot ordningsföreskrifter. 

Gymnasiekort 
Se bestämmelserna under Studiehjälp och 
bidrag sid 3 i Piltguiden. Får du problem med 
ditt busskort ska du vända dig till 
expeditionen. 

Elevdatorer 
Alla elever får låna en dator under sin 
studietid på Karolinska gymnasiet. 
Konkret IT-policy finns på skolan. 

Fotografering 
På skolans område råder generellt 
fotograferings-och filmningsförbud. 
Undantaget är aktiviteter som 
förekommer inom ramen för 
undervisningen och där lärare och elever 
kommit överens om att 
fotografering/filmning är tillåten. 



Telefonlista för 
Karolinska gymnasiet. 

 

Rektorer 

Anna Karin Anfelt ...................................................21 64 95 
Rektor SA-programmen 
anna.karin.anfelt@orebro.se 

Åke Johansson .......................................................21 64 97 
Rektor ES-programmet 
ake.johansson@orebro.se 

Linnéa Gerlström ...................................................21 63 98 
Rektor NA-programmet och NB-programmet 

linnea.gerlstrom@orebro.se 

Expedition 

Andreas Gustafsson ............................................. 21 18 96 
Planerare 
andreas.gustafsson@orebro.se 
Gunilla Johansson ………………………………………………. 21 41 64 
Administratör 
gunilla.johansson@orebro.se 

Åsa-Karin Söderlund ............................................ 21 65 03 
Administratör 

asa-karin.soderlund@orebro.se 

Bibliotek 

David Wegemo .................................................... 21 65 13 
Bibliotekarie 
david.wegemo@orebro.se 

Alma Dajic ........................................................... 21 65 13 
Assistent 

Alma.dajic@orebro.se 

Elevhälsa 

Helena Bergander ................................................ 21 65 05 
Skolsköterska, NA/SA-programmet 
helena.bergander@orebro.se 

Anna Sjönvall ....................................................... 21 64 12 
Skolsköterska, ES/NB-programmet  
anna.sjonvall@orebro.se  
Skolläkare 
Tidsbeställning via skolsköterskan 

Sofia Linderholm .................................................. 21 65 15 
Kurator ES-programmet 

sofia.linderholm@orebro.se 

 

 
 

 

 

Linn Larsdotter ...................................................... 21 67 72 

Kurator, NA- och SA-programmet 
linn.larsdotter@orebro.se 
Anette Isaacson …………………………………………………….21 62 47 
Kurator, NB-programmet 
Anette.isaacson@orebro.se 

Tony Adolfsson ...................................................... 21 65 09 
Studie- och yrkesvägledare 
tony.adolfsson@orebro.se 
Marie Sevefjord ..................................................... 21 18 94  
Specialpedagog SA 
marie.sevefjord@orebro.se 
Malin Frisk ...................................................... 072-1432281 
Specialpedagog ES 
malin.frisk@orebro.se 
Helena Spånbo ................................................... 076-5511007 
Specialpedagog 
helena.spanbo@orebro.se  
 
Skolservice 
Roger Larsson ................................................. 076-4968431 
IT-service 
Roger.larsson@orebro.se 

Anders Ekholm ...................................................... 21 65 06 
Vaktmästare 
anders.ekholm@orebro.se 

 
 

Frånvaro 
Det är önskvärt att du använder e- 
tjänsten orebro.se/e-skola. 
För e-tjänsten behöver du en e- legitimation. 
Instruktioner finns under orebro.se/e-skola. 
Ibland kan det hända att du får ett 
meddelande om ogiltig frånvaro trots du har 
anmält det till skolan. Det kan bero på att 
skolan inte hunnit registrera uppgifterna. 
Anmäler du via e-tjänsten registreras det 
omedelbart och du får inget meddelande. 
 

Hittegods 
Lämna in det du har hittat eller tagit vara på 
till biblioteket. Har du tappat något får du 
tillbaka det mot beskrivning. 

 

 
Information 
Via It´s learning får du mycket 
information som du ska ta del av 
dagligen. 
Olycksfallsförsäkring 
alla elever i de kommunala 
gymnasieskolorna omfattas av en 
kollektiv olycksfallsförsäkring. 
Försäkringsbesked finns att hämta på 
skolans hemsida. Vid olyckor under skoltid 
kontakta elevhälsan. 
Skollunch 
Skolrestaurangen är öppen skoldagar  
kl. 11.00–13.30. 
Vilrum 
Vilrummet finns vid Elevhälsan. Kontakta 
personal för att få tillgång till rummet. 

 
 

Reseförsäkring 
I i vissa fall kan du under din skoltid 
omfattas av kommunens 
tjänstereseförsäkring, till exempel på 
studieresor. Information om detta får du av 
din lärare i samband med resan. 
Värdesaker 
Skolan ansvarar inte för värdesaker. Stölder 
förekommer och särskilt utsatt är 
idrottsavdelningen. Råkar du ut för 
skadegörelse eller stöld av egendom, anmäl 
alltid det till polisen och till någon på 
kansliet. Skolan har ingen försäkring som 
täcker eventuella förluster. 

 
VÄLKOMMEN 
TILL KARRO! 
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