
 

 

 

INFORMATIONSHÄFTE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bengtsfors 
 

 

 

    
Läsåret 2022/23 

 
 
 
 
 
 

Strömkullegymnasiet 
Box 14 

666 21  Bengtsfors 
 

www.stromkullegymnasiet.se 
  



 

 

 

Telefon exp                 0531-52 63 00     07.30 – 16.00 

 

Sjukanmälan Telefontjänst: 0515-43617 före kl. 09.10    

 

  

       

 

Verksamhetschef          Jeanette Montgomery 0531-52 81 34 

Rektor 

 

Samordnare Carina Stålhandske 0531-52 63 02 

Elevhälsa 

Vägledare 

 

Samordnare Annelie Särud 0531-52 63 14 

Schemaläggare  

 

Handläggare Karin Nilsson 0531-52 63 00 

 

Skolsköterska Helena Tveter  0531-52 62 26 

Måndagar 

   

Kurator Anna Nilsson 0531-52 69 20 

Måndagar    

 
 

   

 

Verkstad  0531-52 63 05 

Lärarrum plan 1  0531-52 63 10 

Lärarrum plan 1   0531-52 63 11 

Lärarrum plan 2  0531-52 63 04 
 

 

  



Bibliotek och Café Strömmen 
 

Bibliotek:   Måndag och Onsdag   10.00 – 18.00 

0531-526347 Tisdag och Torsdag 10.00 – 16.00 

  Fredag  10.00 – 13.00  

 

Café Strömmen: Kaffestugan Majberget 

0709-377 77 00 Catharina Reuter, Elin Andersen 

 
 

 

 

 

 

Läsårstider 2022-2023 
 

Elever  

Höstterminen 2022  Tisdag 16 augusti – torsdag 22 december  

Lovdag   Torsdag 22 september  

Höstlov   Måndag 31 oktober – 4 november (v. 44)  

 

Vårterminen 2023  Onsdag 11 januari – fredag 9 juni  

Sportlov   Måndag 27 februari – fredag 3 mars (v. 9)  

Påsklov   Fredag 7 april – fredag 14 april (v. 15)  

Lovdagar   Fredag 19 maj, måndag 5 juni  

 

Sammanlagt 178 skoldagar under läsåret.  

 

 

Lärare  

Höstterminen 2022  Måndag 8 augusti – torsdag 22 december  

Kompetensutvecklingsdagar  

Måndag 8 augusti – måndag 15 augusti,  

torsdag 22 september, måndag 31 oktober –  

onsdag 2 november  

 

Vårterminen 2023  Måndag 9 januari – onsdag 14 juni  

Kompetensutvecklingsdagar  

Måndag 9 januari – tisdag 10 januari,  

måndag 6 mars, måndag 12 juni – onsdag 14 juni  

 

Totalt 194 arbetsdagar varav 16 kompetensutvecklingsdagar.   



 
 

Personalförteckning 
 

Namn    Signatur och jobbtelefon                                 

Amnehagen Anton   AA    
Undervisar i historia och samhällskunskap 

Mentor i IMS22 

anton.amnehagen@stromkullegymnasiet.se 

 

Bjaaland Simon   SB    
Undervisar i religion och historia 

Mentor i ES20 och ES21 

Föräldraledig ht-22 

simon.bjaaland@stromkullegymnasiet.se 

 

Clementzon Anna   AC    
Undervisar i engelska, svenska och bildämnen 

Mentor för ES20 och ES21 

anna.clementzon@stromkullegymnasiet.se 

 

Eriksson Madeleine   ME   

Mentor i IMYL20   0531-52 63 03 

madeleine.eriksson@stromkullegymnasiet.se 

     

Eriksson Niklas   NE   
Undervisar i samhällskunskap och historia 

niklas.eriksson@bengtsfors.se 

 

Gillén Inge    IG   
Undervisar i vårdämnen 

Mentor i VO20 

Inge.gillen@stromkullegymnasiet.se 

 

Kullander Pia   PK   

Undervisar på restaurang- och livsmedels- 0531-52 63 17 

programmet.  

Mentor i RL20, RL21    

pia.kullander@stromkullegymnasiet.se 

 

Lundqvist Christoffer   CL   
Undervisar i industritekniska ämnen 

Mentor i IN21, IN20  

christoffer.lundqvist@stromkullegymnasiet.se 

 

  



Magnusson Morgan   MM   
Undervisar i naturkunskap, matematik,  

jakt och viltvård 

Mentor för IMA22, BFL20 och BFL21 

morgan.magnusson@stromkullegymnasiet.se 

 

Marsell Pontus   PM   
Undervisar i industritekniska ämnen 

pontus.marsell@stromkullegymnasiet.se 

 

Montgomery Jeanette   JM   

Verksamhetschef, Rektor   0531-52 81 34 

jeanette.montgomery@bengtsfors.se 

 

Nilsson Karin    KN   
Handläggare  
karin.nilsson@bengtsfors.se 

 

Nilsson Martin   MN   

Undervisar i mediaämnen     0531-52 60 64 
Ansvarig för datorsupport 

Mentor i ES21 och ES20 

martin.nilsson@stromkullegymnasiet.se 

 

Norlin Marie   MeN   
Undervisar i psykologi 

marie.norlin@stromkullegymnasiet.se 

 

Saibi Anneli   AiSi   
Undervisar i svenska och engelska  

anneli.saibi@stromkullegymnasiet.se 
 

Sandström Patrik   PkS   
Undervisar i estetiska ämnen 

Mentor i ES20 och ES21   
patrik.sandstrom@stromkullegymnasiet.se 

 

Schwartz Christer   CrS   

Lärare i industritekniska ämnen   0531-52 73 04 
Mentor för IN20, IN21 

christer.schwartz@stromkullegymnasiet.se 

 

Strannelind Lisa   LiS   
Elevassistent  

Mentor i IMA22    
lisa.strannelind@stromkullegymnasiet.se 

 



Stålhandske Carina   CS   

Samordnare, Elevhälsa, Vägledare  0531-52 63 02 
carina.stalhandske@stromkullegymnasiet.se 

 

Särud Annelie   AiS   

Samordnare,  Schemaläggare  0531-52 63 14 

annelie.sarud@stromkullegymnasiet.se 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Bästa sättet att få kontakt med en lärare eller annan personal är att mejla till 

personen. I annat fall finns följande telefonnummer till Strömkullegymnasiet 

Expedition   0531-52 63 00 

Verkstad  0531-52 63 05 

Lärarrum plan 1  0531-52 63 10 

Lärarrum plan 1   0531-52 63 11 

Lärarrum plan 2  0531-52 63 04 

  



BARN- OCH UTBILDNING, FRITID, KULTUR 
 

Björn       Utbildningschef tel arb 0531-52 62 04 

Lindeberg 

     

 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSENS UTBILDNINGSUTSKOTT 
 

Ordförande 

Per Jonsson, Bengtsfors (C)  

 

Vice ordförande 

Stein Begby, (S) 

 

Ledamot 

Anna-Greta Strömberg, Dals-Långed (Kd) 

 

Ersättare 

Anders Forsberg, Bengtsfors (M) 

Viktoria Gradin, Bengtsfors (S)  
   

  



ALLMÄNNA BETYGSREGLER LÄSÅRET 2022/23 
 

Det är viktigt att eleven deltar aktivt i undervisningen och utför ålagda arbetsuppgifter, läxor, 

samt deltar i prov och redovisningar. Till lektionerna skall eleven ha med sig nödvändigt 

arbetsmateriel. 

 

Provtillfälle 

Huvudregeln är att eleven skall vara med vid ordinarie provtillfällen. 

Om eleven av särskilda skäl t ex sjukdom inte kan delta, finns möjlighet att skriva om- eller 

restprov om läraren behöver det för att få betygsunderlag. Observera att det är på hela 

kursinnehållet som läraren gör sin bedömning och sätter betyg. 

 

Fusk vid provtillfälle 

Om elev fuskar på ett prov, får han/hon F på provet och får ej tillfälle att göra omprov. Eleven 

kan komma att bli avstängd från skolan i 2 veckor. Samma regel gäller även för felaktig 

användning av text på Internet. 

 

Varning för betyget F i en kurs 

Om en elev riskerar att få betyget F i en kurs skall han/hon informeras om detta muntligt eller 

skriftligt av undervisande lärare. Även Mentor kan informera om detta t ex vid 

utvecklingssamtalet med elev och vårdnadshavare om eleven är omyndig.  

 

Eleven får en förteckning över kursmoment som saknas och uppgifter som skall lösas. Eleven 

erbjuds prövningstillfälle enligt överenskommelse med undervisande lärare, denna/e 

bestämmer om prövning sker på delar av kurs eller hel kurs. Vid synnerliga skäl, exempelvis 

sjukdom, kan redovisning ske vid ett annat tillfälle under terminens gång. 

 

Prövning 

Elev har rätt att gå igenom prövning i en kurs om han/hon inte tidigare fått betyg på kursen 

eller fått betyget F på den. 

Prövning för att höja ett D-E eller B-C betyg kan inte göras på ungdomsgymnasiet. 

 

Normalt krävs minst betyget E på en kurs för att gå vidare till nästa nivå. 



ELEVS FRÅNVARO 

 

Telefontjänst för sjukdom 

För att sjukanmäla ring till vår telefontjänst för sjukanmälan på telefonnummer 0515-43617 

före 09.10. 

 Följ röstinstruktioner 

 Knappa in det 10-siffriga personnumret för den elev som ska frånvaroanmälas 

 Invänta meddelande om frånvarobekräftelse i telefonen 

TÄNK PÅ! Frånvaroanmälan kan bara göras för en dag i taget. Om man ringer efter klockan 

12.00 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Det går att när som helst under 

samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger 

man på luren innan kommer anmälan att avbrytas. 

 

För elev som är under 18 år måste målsman anmäla. När ingen sjukanmälan gjorts vid elevs 

frånvaro kontaktar mentor hemmet. Om en elev blir sjuk under skoldagen och måste åka hem 

anmäls detta till expeditionen. Elev som är under 18 år får då med sig en blankett som 

målsman undertecknar. Denna blankett ska återlämnas till mentor. 

 

 

ANSÖKAN OM LEDIGHET 

 

Skolan uppmanar alla elever att i möjligaste mån lägga semesterresor på befintliga lov så att 

ledigheten inte påverkar studietiden. Enligt Kap 16 § 17 ska heltidsstudier bedrivas för att 

eleven ska få garanterad undervisningstid.  

Förordning om ändring i gymnasieförordningen 12 kap 

2 § Rektor får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Rektorn 

får även bevilja en elev ledighet från skolarbetet om det är nödvändigt för att elever ska kunna 

utföra uppgifter som har samband med en gymnasial lärlingsanställning. Eleven får också i 

mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn. 

Ledighet för uppkörning, teoriprov och halkbana ges men ej för körlektioner. 

Ledighetsblankett finns att hämta på expeditionen och på Strömkullegymnasiets hemsida. 

www.stromkullegymnasiet.se 

 

 

LÄGENHETER I BENGTSFORS KOMMUN 

 

För information om lägenheter i Bengtsfors hänvisas till Bengtsforshus AB,  

tel. 0531-52 68 60. 

 

 

INFORMATIONSMÖTEN 

 

Elever och målsmän i åk 1 inbjuds till välkomstmöte under september månad.  

Särskild inbjudan skickas. 

 

 

VECKOMEDDELANDE 

 

Veckomeddelande finns på skolans hemsida, www.stromkullegymnasiet.se. Där finns aktuell 

information för kommande vecka. 

http://www.stromkullegymnasiet.se/


 

 

ELEVDATORER 

 

Varje elev på Strömkullegymnasiet har under studietiden tillgång till en bärbar dator med ett 

antal standardapplikationer. Datorn är ett av läromedlen och ett viktigt redskap för studierna. 

Strömkullegymnasiets avsikt och syfte med lån av datorn är att eleven ska få tillgång till ett 

modernt hjälpmedel i sina studier. 

 

SKÅPNYCKEL 

 

Borttappad skåpnyckel ersätts av eleven med 200 kr.  

Expeditionen har extranycklar till utlåning. 

 

 

BUSSKORT 

 

Om avståndet mellan hemmet och skolan är mer än 6 km har du rätt till busskort. Om eleven 

erhåller inackorderingsbidrag har du ej rätt till busskort. 

 

Om busskortet är skadat/defekt kontaktar eleven handläggare på skolan så att hon kan beställa 

ett nytt busskort åt eleven.  

Vid förlust (stöld eller borttappat) av busskort kontaktar eleven handläggare på skolan som 

beställer ett nytt busskort åt eleven mot en avgift på 200 kr.  

Elev som glömt busskort hemma betalar resan själv. 

 

FÖRSÄKRINGSBESKED 

 

Alla barn och elever som vistas i kommunens förskolor, fritidshem, grundskolor, 

gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning är försäkrade både under sin vistelsetid i vår 

verksamhet och på fritiden. Försäkringsbesked finns att hämta på Bengtsfors kommuns 

hemsida. https://www.stromkullegymnasiet.se/stromkullegymnasiet/elev/forsakring.html 

 

 

STUDIEBIDRAG 

 
Om du har fyllt 16 år och studerar på heltid får du studiebidrag. Studiebidraget är 1 250 

kronor i månaden. Du får det för alla hela månader du studerar under september till maj. Du 

får också en extra utbetalning i juni. Om din studietid är kortare, eller om du skulle skolka, får 

du inte den extra utbetalningen. Du behöver inte själv söka. Bidraget betalas ut automatiskt 

den sista vardagen i månaden till och med vårterminen det år du fyller 20 år.  

Från och med höstterminen det år du fyller 20 får du i stället ansöka om studiemedel. 

Ansökan gör du på CSN:s hemsida.  

Vid längre tids frånvaro på grund av sjukdom kan skolan begära in läkarintyg. 

Om du är borta från skolan utan giltig anledning, räknas det som skolk. Du kan då bli av med 

ditt studiebidrag. Om så sker drar CSN också in utbetalningen i juni. Det är inte bara 

studiebidraget som påverkas om du skolkar. Har du någon ytterligare ersättning från CSN, 

förlorar du det också. Ersättning från Försäkringskassan kan påverkas, exempelvis 

bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg. 

  

https://www.stromkullegymnasiet.se/stromkullegymnasiet/elev/forsakring.html


Allergier 

 Det är inte tillåtet att ha med sig och/eller äta nötter i skolan. 

 Undvik att använda parfym och dofter i skolan. Det finns personer som är allergiska 

och som reagerar med coronaliknande symptom såsom ex hosta och luftvägsproblem. 

 

 

Ordningsregler för Strömkullegymnasiet 
 
 

 Alla har ansvar för vår arbetsmiljö, fysiska, psykiska och psykosociala miljön, dvs att 

lokaler hålls fräscha och att ingen skadegörelse sker.  

 

 Mobiltelefoner skall vara på ljudlöst och ligga i jacka eller väska. Används endast om 

läraren tillåter för undervisningssituationen. 

 

 Alla kommer i tid och har med sig studiematerial. 

 

 Om läraren inte har kommit inom 10 minuter till lektionen kontaktar eleverna 

expeditionen för information. 

 

 Det är tillåtet att ta med kaffemugg med lock och ev. en smörgås till lektionen, om 

läraren tillåter det. Labbsalen 106 undantagen, där är det ej tillåtet p g a säkerhetsrisk. 

 

 Rökning och snusning är förbjudet under skoltid.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


