HEJ OCH VÄLKOMMEN TILL ÄLVDALENS UTBILDNINGSCENTRUM!
Här kommer info inför läsårsstarten för dig i årkurs 1. Vi ser fram emot de tre år som vi kommer att
tillbringa tillsammans. Terminen startas med en introduktion för alla som börjar åk 1. Det kommer att
ge dig en bra start inför dina studier och samtidigt får du lära känna din klass, dina lärare, skolans
personal och hur saker och ting fungerar på vår gymnasieskola. De lärare som är mentorer för årskurs 1
är de som håller i introduktionen. Du behöver inte ha egen specialutrustning med dig när du börjar här,
men packa med kläder så att du kan röra dig och vara utomhus vid behov.
Med vänliga hälsningar

Höstterminen startar med upprop för alla elever i åk 1:

Fia Staffan, rektor

MÅNDAG 22 AUGUSTI 2022
KL 13.00 I SKOLANS MATSAL
Se program för introduktionsdagen på nästa sida.

Vad behöver du göra nu?
Nu går du in på vår hemsida (www.alvdalen.com) och registrerar uppgifter som skolan behöver inför
skolstarten. Klicka på ”Ny elev på skolan” och klicka på länken ”Registrera dina uppgifter”. Observera
att kontaktuppgifter till båda dina vårdnadshavare behöver lämnas (om du har två vh). Annat som ska
anges är allergier, behov av stöd, om du vill bo på internat, om du ska pendla och behöver busskort
eller om du ska bo på annat sätt. Även du som tidigare lämnat intresseanmälan för internat på vår
hemsida kryssar i önskemål om internatboende igen. Vi är tacksamma om du genomför registreringen
snarast, men senast den 1 augusti 2022.
När du har registrerat dina uppgifter kommer du att få ett bekräftelsemail. Därefter får du mail med
mer information och några dokument som skall signeras. För den som inte vill eller har möjlighet att
signera digitalt kommer dessa dokument att finnas tillgängliga för utskrift via hemsidan och ska i
sådana fall skickas med brev till skolan så att vi har dem senast den 1 augusti 2022.
Har du frågor kan du kontakta oss på mail: info@alvdalen.com eller telefon: 0251-59 70 00
(observera att bemanningen är begränsad under sommarlovet v 27–31).

Senast
1 augusti

Efter registrering

Registrera dina
uppgifter på
www.alvdalen.com

Följande dokument skickas för digital
signering när du registrerat dig.
• Elevhälsovård
• Drogpolicy med medgivande. OBS! Båda
vh måste signera.
• Datorkontrakt
Till de som valt att bo på internat skickas
inackorderingsavtal i början av augusti.

Senast
16 augusti

22 augusti

Digitala
signeringen
ska vara klar!

Skolstart och
incheckning
på internatet

Måndag 22 augusti
Förmiddag: Incheckning för dig som ska bo på internatet, lunch för alla
08:00 – 11.30
I skolans matsal finns personal och möter upp för individuell incheckning på boendet. Drop-in.

11.30 – 12.30
Lunch för elever i åk 1. Även elever som inte bor på internat är välkomna att äta lunch.

Eftermiddag: Upprop för alla elever
13.00 – 15.00
Upprop och information med varje utbildning för sig. Samling vid matsalen kl 13.00. Klassernas
mentorer hämtar sina elever och går tillsammans till respektive upprop.

ca 15.00
Första skoldagen är slut. Mentorerna följer de elever som ska bo på internat till matsalen.

Efter skoldagen: Information och middag för internatboende elever
15.15 – 16.00
Information i matsalen för elever som ska bo på internatet.

16.00
Middag i matsalen för internatboende elever.

Tips!
Ta med egna hörlurar för
användning i undervisningen.
Du som inte bor på internatet
och ska åka buss till skolan kan
hämta ett tillfälligt busskort på
vår expedition under första
skoldagen. Senare får du ett
ordinarie busskort på posten.

Läsårsdata 2022-2023
Hösttermin 22 augusti – 21 december
Upprop
Terminsavslutning

Måndag 2022-08-22 kl 13.00
Onsdag 2022-12-21

Hösttermin 11 januari – 14 juni
Terminsstart
Terminsavslutning

Onsdag 2023-01-11
Onsdag 2023-06-14
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