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Till alla elever i årskurs 1 samt vårdnadshavare 

Välkommen som elev till Fryshusets Gymnasium! Du har blivit antagen till Fryshusets nationella 
program med specialpedagogisk inriktning Speldesign, Naturvetenskapliga programmet AST.  
Tre spännande år väntar dig på en skola som präglas av glädje och lust, och där du får tid för att  
utveckla ditt passionerade intresse i samspel med andra. Jag hoppas att vi ska infria dina  
förhoppningar och att du blir riktigt nöjd med din utbildning hos oss. 
 

Upprop för årskurs 1 sker måndagen den 19:e augusti 2019 kl 09:30 på Fryshuset, 
plan 3 i Tegelhuset, Mårtensdalsgatan 4. 
I det här brevet bifogas även schema för de första skoldagarna. 
 

Frågor som rör din ansökan, kontakta programrektor kajsa.sponton@fryshuset.se 
Vid övriga frågor kontaktas (from 12 augusti) maria.soderquist@fryshuset.se eller  
olov.eriksson@fryshuset.se 
 

Möte vårdnadshavare onsdagen den 28:e augusti 2019 kl 18:00 i skolans matsal. 
Vi inleder med en gemensam information och sedan har ni möjlighet att träffa det arbetslag  
som arbetar med just er ungdom. Vi kommer bland annat informera om det som är nytt  
på gymnasiet, om vårt arbetssätt och hur man bäst kan lyckas med sina studier hos oss. 
 

Utbildning vårdnadshavare onsdagen 4:e september 2019 kl 18:00  
– samling plan 1 Tegelhuset (ingång från skolgården)  
Denna kväll erbjuder vi utbildning för vårdnadshavare. Detta för att ge en inblick 
i datoravtal, blanketter, SchooSoft, studieteknik mm. 

Anmäl dig via tiny.cc/fortbildning 
 

Föräldraråd onsdagen 25:e september 18:00 – samling receptionen Fryshuset. 
Var med och påverka skolans utveckling! Dina erfarenheter som vårdnadshavare är viktiga  
för oss på skolan.  
Välkomna att träffa skolledning och stödpersonal i samtal som syftar mot en bättre skola!  
 

Varmt välkomna till en spännande och lärorik tid på Fryshusets Gymnasium! 
Viktig information för dig som är ny elev på Fryshusets Gymnasium finns på skolans hemsida. 
https://gymnasiet.fryshuset.se 
 

Gunnar Holm 
Rektor 
 

Tillsammans med detta brev följer tre blanketter som varje elev ska ha med sig ifyllda till  
uppropet den 19:e augusti samt schema för de första skoldagarna De elever som är  
berättigade till SL-kort får korten när samtliga blanketter är inlämnade. 
 

Blanketter
- Uppgifter om vårdnadshavare till elev 
- Skolhälsovården; Hälsouppgifter om elev 

- Skolhälsovården; Rekvisition av skolhälsovårdsjournal 
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