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Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! 

Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare -  
både studiemässigt, i idrotten och socialt. Vi har höga förväntningar på dig 
som elev - att du alltid anstränger dig och gör ditt bästa. Vi ställer både krav 
och stöttar.  

Att visa hänsyn och att vara rädda om varandra och skolan  är våra riktlinjer. 
Att respektera olikheter är en självklarhet. Hos oss arbetar vi med 
gemenskap, glädje, trivsel och trygghet för att du ska må bra och lyckas. Vi 
ser dig alltid och månar mycket om dig. Vi engagerar oss i din utveckling och 
utmanar dig att nå dina mål i livet så att du också blir en vinnare. 

Hjärtligt välkommen till oss! 

Magnus Isaksson 
Rektor 



PERSONALFÖRTECKNING 

Nermark, Malin    VD            
malin.nermark@asperofriskolor.se   
035-13 69 20 

Isaksson, Magnus    Rektor  
magnus.isaksson@asperofriskolor.se 
035-13 69 12 
  
Holm, Marcus    Utvecklingsledare  
marcus.holm@asperofriskolor.se 
035-13 69 21  

Drotz, Oscar     Nätverksadministratör   
oscar.drotz@asperofriskolor.se                
035-13 69 01 

Karlsson, Jimmy    Idrottskoordinator   
jimmy.karlsson@asperofriskolor.se   Fotbollstränare 
035-13 69 06     
   
Ellertsson, Emelie    Administratör  
emelie.ellertsson@asperofriskolor.se   Studie- och yrkesvägledare 
035-13 69 14     Föräldraledig 

Åkesson, Susanne    Administratör 
susanne.akesson@asperofriskolor.se 
035-13 69 14 
  
Valsted, Glenn    Vaktmästare 
glenn.valsted@asperofriskolor.se   Måltidsvärd 
035-13 69 02 

Drotz, Daniel     Vaktmästare 
daniel.drotz@asperofriskolor.se   Måltidsvärd 
035-13 69 02 

Brander, Ulla     Skolsköterska  
ulla.brander@asperofriskolor.se 
035-13 69 15 

Bengtsson, Mattias    Kurator  
mattias.bengtsson@asperofriskolor.se  

Artursson, Marcus    Handbollstränare   
marcus.artursson@asperofriskolor.se   Studie- och yrkesvägledare 

Barkstedt, Olle    Ekonomi    
olle.barkstedt@asperofriskolor.se    

Berggard, Jens    Ishockeytränare   
jens.larsson@asperofriskolor.se  

Brogren, Anders    Samhällskunskap   
anders.brogren@asperofriskolor.se  

Falk, Malin     Svenska    
malin.falk@asperofriskolor.se   Engelska 
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Glans, Ulrika     Speciallärare   
ulrika.glans@asperofriskolor.se   Svenska 

Hansson, Martina    Gym/fitness 
martina.hansson@asperofriskolor.se   Svenska 

Jingblad, Mats    Fotbollstränare   
mats.jingblad@asperofriskolor.se 

Karlsson, Matilda    Religion   
matilda.karlsson@asperofriskolor.se   Beteende 
   
Karlsson, Timy    Målvaktstränare fotboll   
timy.karlsson@asperofriskolor.se 

Kjell, Lisa     Matematik 
lisa.kjell@asperofriskolor.se    

Krecl, Thomas    Tyska    
thomas.krecl@asperofriskolor.se    

Lindström, Thomas    Golftränare    
thomas.lindstrom@asperofriskolor.se 

Meiner, Johanna    Franska    
johanna.meiner@asperofriskolor.se 

Oresten, Henrik    Engelska    
henrik.oresten@asperofriskolor.se   Historia 

Pastora, Xiomara    Spanska    
xiomara.pastora@asperofriskolor.se 
  
Rasmusson, Mathias    Matematik    
mathias.rasmusson@asperofriskolor.se 
  
Ribic, Ervin     Fotbollstränare  
ervin.ribic@asperofriskolor.se   Matematik 

Rosell Bondesson, Mia    Engelska   
maria.rosellbondesson@asperofriskolor.se 

Servin, Elin     Svenska    
elin.servin@asperofriskolor.se 

Stark, Daniel     Golftränare    
daniel.stark@asperofriskolor.se 

Strömberg, Elin    Beteendevetenskap   
elin.strömberg@asperofriskolor.se  

Söderström, Kristian    Golftränare    
kristian.soderstrom@asperofriskolor.se 

Vighult Klippel, Maria    Naturvetenskap   
maria.klippel@asperofriskolor.se    

Wetterstrand, Fredrik    Golftränare    
fredrik.wetterstrand@asperofriskolor.se 
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LÄSÅRETS TIDER  

Terminernas början och slut 

Höstterminen 2020 
2020-08-17 – 2020-12-18 

Vårterminen 2021 
2020-01-12 – 2020-06-11 

Lovdagar: 
Vecka 44  2020 
Vecka 8  2021 
Vecka 14  2021 
14/5  2021 



SKOLAN 

MENTORSKAP 
Alla elever har en mentor som ansvarar för helhetssynen kring eleven, ett 
sammanhållande grepp om studie- och träningsresultat, trivsel, medinflytande samt 
närvaro. En viktig del i mentorsskapet är att skapa gemenskap och trygghet i gruppen. 
Mentorsmötena är schemalagda och är obligatoriska att närvara på. Om du som elev eller 
vårdnadshavare vill tala med någon vänder du dig i första hand till mentorn. 

SCHEMA 
Schemat på Aspero Idrottsgymnasium är uppdelat efter fyra schemaperioder; period 1 v. 
34-43, period 2 v. 45-2, period 3 v. 3-13 och period 4 v. 15-24. 

LEKTIONER 
Det är ytterst viktigt att komma i tid till lektionerna och ha med lämpligt material. Det är 
också av största vikt att trygghet och studiero beaktas under lektionstid. Lärare har rätt att 
visa ut elever som inte följer detta. Datorn skall alltid tas med till lektionerna om inget 
annat avtalats. Lärare har enligt skollagen rätt att samla in telefoner och datorer vid 
lektionsstart/under lektion. Mobiltelefoner skall ej störa undervisningen. Under lektionstid 
är all förtäring förbjuden, förutom frukt samt vatten i flaska. 

Vår målsättning är att inga lektioner skall ställas in, vilket gör att vi alltid försöker ordna 
personal så att lektionerna kan genomföras. 

IT´S LEARNING 
It’s Learning är vår skolas lärplattform. På It’s Learning hittar du bl.a. schema, 
grovplanering, viktig information och kursmaterial. Du som är elev är skyldig att minst en 
gång dagligen besöka It’s Learning och ta del av den information som ges där. Du lämnar 
in alla dina arbeten på It’s Learning och du återfår dina resultat där. Inför utvecklingssamtal 
används ett verktyg på It’s Learning som heter elevplan. Här visas elevens måluppfyllelse i 
de olika kurserna. Samtliga elever har en personlig inloggning. Vårdnadshavare har också 
tillgång till elevens process i It’s Learning och kan följa hur det går i kurserna via ett 
separat inlogg. 

Inloggning till It’s Learning sker via aspero.itslearning.com och inloggningsuppgifter 
skickas ut till alla elever (och vårdnadshavare) via ett separat mail.  

Plagiatkontroll av elevens arbeten sker automatiskt vid inlämning i It’s Learning för att se 
till att eleverna själva har skrivit sina texter. Ej egenskrivna texter betecknas som fusk och 
kan leda till avstängning. Elevernas arbeten ska laddas upp på It’s Learning i word- eller 
pdf-format. 

It’s Learning App 
En viktigt del för eleverna (och vårdnadshavare) är att kunna följa det dagliga arbetet på 
Aspero. Därför är det obligatoriskt att installera och använda It’s Learnings app. Inloggning 
sker på samma sätt som den webbaserade It’s Learning och appen i sig används för 
kommunikation, inlämning, bedömningsresultat o.s.v.  

LÄROBÖCKER 
Läroböcker utlånas gratis till eleverna och skall återlämnas till undervisande lärare efter 
kursslut, vilket innebär att du måste vara rädd om dem. Läroböckerna är numrerade och 

http://aspero.itslearning.com/


samma bok som lånas skall återlämnas. Böcker som slarvas bort eller vanvårdas skall 
ersättas av eleven. 

PROV 
Tider och lokaler för större prov anges i ett särskilt provschema som finns på It´s Learning.  
Väskor, kassar och dylikt får ej förvaras vid skrivplatsen utan skall ställas vid anvisad plats. 
Mobiltelefoner eller liknande är ej heller tillåtna vid prov. 

De formelsamlingar och tabeller som du får ta med dig till skrivningen får inte innehålla 
anteckningar eller tillägg. Miniräknare skall medtagas och vara ”rensad”. Fusk eller försök 
till fusk i samband med skrivning medför avstängning från skrivningen samt inget betyg på 
provet. Enligt skollagen kan fusk leda till avstängning från skolan under upp till fyra veckor. 
Vid fusk upprättas en fuskrapport som även delges rektor och vårdnadshavare. 

BETYG 
Betyg sätts efter varje avslutad kurs enligt en sexgradig betygsskala från A till F med fem 
godkända (E-A) och ett icke godkänt (F) betygssteg. När det saknas bedömningsunderlag 
för en elevs kunskaper på grund av mycket stor frånvaro ges ett streck istället för betyg. 
En kurs där en elev fått ett streck kan inte ingå i en gymnasieexamen. Målet med elevens 
studier är att få en gymnasieexamen, som ger behörighet till högskola och universitet. 

För att få gymnasieexamen den dag du tar studenten krävs att du: 
- läser 2500 poäng 
- har max 250 poäng F 
- har minst E i Svenska 1, 2 och 3 
- har minst E i Engelska 5 och 6 
- har minst E i Matematik 1 
- har E i Gymnasiearbetet 

Du har rätt att gå igenom prövning i alla kurser som ingår i din studieplan om du tidigare 
inte fått betyg på kursen, om du fått betyget F eller om det saknas betygsunderlag. Vid en 
prövning är alla  betygssteg aktuella. Läraren utnyttjar all tillgänglig information om elevens 
kunskaper i förhållande till kraven i ämnesplanen och gör en allsidig bedömning av 
kunskaperna. Eleven ansvarar för att följa upprättad prövningsplan för prövningen, samt 
att delta vid prövningstillfällena. Om detta ej följs, har skolan rätt att avbryta prövningen. 
Skulle du förlora ditt examensbevis, som är en värdehandling, kan en ny kopia beställas 
mot en administrativ avgift på 100 kronor. 

Du har också rätt att efter avslutade studier på gymnasieskolan mot en avgift om 500 
kronor genomgå en särskild prövning i alla kurser som förekommer på ett nationellt 
program. Anmälan av prövning görs till rektor på Aspero Idrottsgymnasium. Betalningen 
sker vid uthämtandet av prövningsmaterial. Du ansvarar för att följa av undervisande 
lärare upprättad prövningsplan, samt att delta vid prövningstillfällena. Om detta ej följs, har 
skolan rätt att avbryta prövningen. 

ELEVHÄLSOTEAM 
Skolans elevhälsoteam består av rektor, skolsköterska, kurator samt speciallärare. 
Elevhälsoteamet träffas en gång per vecka. Syftet med elevhälsoteamet är att alla skolans 
elever ska må bra och kunna prestera inom såväl studierna som idrotten. Elevhälsoteamet 
arbetar utifrån sammanställt dagsläge och diskuterar elevärenden samt finner vägar för 
eleven att nå måluppfyllelse och underlätta arbetet för mentorer och undervisande lärare. 



Skolans elevhälsoteam samarbetar med Amadeuskliniken där skolläkare, skolpsykolog 
och sjukgymnast finns. Besöken på Amadeuskliniken är kostnadsfria för eleven, men i de 
fall eleven uteblir från en bokad tid, debiteras vårdnadshavaren enligt Region Hallands 
taxa.  
(År 2020: 100 kr för sjukgymnastik och 200 kr för läkarbesök.) 

All långtidssjukdom skall anmälas till skolsköterskan på skolan som hjälper dig vidare. 
Idrottsskador anmäls till skadekoordinator jimmy.karlsson@asperofriskolor.se som bokar 
tid för besök hos sjukgymnast på Amadeuskliniken. 

Skolsköterska Ulla Brander kallar samtliga elever i årskurs 1 till ett obligatoriskt 
hälsosamtal, i likhet med tidigare hälsosamtal i grundskolan. Hälsosamtalet innefattar bl.a. 
skolsituation, kost, sömn, familjesituation och mobbning. Skolsköterskan har tystnadsplikt 
och vårdnadshavare informeras vid behov. 

På skolan finns en faddergrupp bestående av elever från årskurs 2 och 3. Syftet med 
faddergruppen är att skapa trygghet samt förebygga utanförskap och kränkande 
behandling på skolan. 

SKOLLUNCH  
Samtliga elever på Aspero Idrottsgymnasium erbjuds att äta skollunch. Frukost och 
mellanmål serveras till självkostnadspris. 

NÖTFÖRBUD 
På grund av starka nötallergier har vi totalförbud mot nötter på skolan. 

TOBAKSFRI SKOLTID 
På Aspero Halmstad tillämpar vi tobaksfri skoltid. Det innebär att man inte får nyttja 
cigaretter, e-cigaretter eller snus. 

CSN OCH FRÅNVARORAPPORTERING 
Till gymnasieskolan söker du frivilligt men när du blivit antagen är närvaro vid all 
undervisning och andra av skolans aktiviteter obligatorisk. Du får studiebidrag fr.o.m 
kvartalet efter det att du fyllt 16 år och längst t.o.m vårterminen det år du fyller 20 år. 
Studiebidraget bevi l jas utan ansökan och betalas ut av CSN, Centrala 
Studiestödsnämnden. Om du är omyndig betalas studiemedlet ut till din vårdnadshavare. 

All ogiltig frånvaro räknas som skolk och registreras i din betygskatalog samt innebär 
indrag av CSN-stöd. Från och med den 1 januari 2012 ska skolan rapportera till CSN om 
du har upprepad frånvaro som överstiger fyra klocktimmar under en period. Detsamma 
gäller om du exempelvis reser bort på semester utan att skolan godkänt det. 

Om du är sjuk mer än fem dagar i streck eller vid upprepad ströfrånvaro krävs att du 
lämnar in ett förstadagsintyg utfärdat av läkare vid sjukdom. Lämnar du inte in något 
läkarintyg, kan detta påverka om frånvaron bedöms som giltig eller ogiltig. 
Vårdnadshavaren informeras dagligen om din otillåtna frånvaro till angiven e-postadress. 

SJUKDOM 
Om du är sjuk måste vårdnadshavaren (om eleven är under 18 år) anmäla detta till skolan 
före klockan 08.30 samma dag som du insjuknar för att frånvaron ska bli giltig. 
Sjukanmälan görs via skolans frånvarosystem Skola24. Klicka här för mer information.  
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OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR ELEVER 
Alla skolans elever är försäkrade. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar 
dygnet runt under alla tre skolåren. Vid skolstart får elever i åk 1 ett informationsblad om 
olycksfallsförsäkringen.  

FÖRÄLDRAMÖTE 
I början av terminen inbjuds alla vårdnadshavare för elever i årskurs 1 till föräldramöte på 
skolan. Mötet sker på kvällstid. Vi ser gärna att så många vårdnadshavare som möjligt kan 
närvara. All skolans personal medverkar.  
OBS! P.g.a rådande pandemi så kommer vi inte kunna genomföra föräldramötet 
under vanliga former. Mer info kommer. 

UTVECKLINGSSAMTAL 
Utvecklingssamtal hålls en gång per termin, då både elev och vårdnadshavare bjuds in till 
ett samtal. Syftet med samtalet är att göra en avstämning av elevens skolsituation, såväl 
socialt som studiemässigt. En vecka före utvecklingssamtalet finns elevernas 
kunskapsomdöme tillgängliga på It´s Learning. Elev och vårdnadshavare ombeds läsa in 
sig på dessa i förväg så att samtalet blir övergripande och leder till utveckling för eleven. 
Under höstterminen sker utvecklingssamtalen endast utifrån bestämda tider den 16-18 
november. Om vårdnadshavare ej har möjlighet att delta dessa datum hålls samtalet 
endast med elev. Vårdnadshavare informeras skriftligen efter samtalets genomförande. 
Dagarna är schemabrytande och obligatoriska för de elever som har kvarvarande uppgifter 
och prov i både pågående och/eller betygsatta kurser med F. 

DATORER 
Samtliga av skolans elever får tillgång till en egen dator i undervisningen. Datorn kvitteras 
ut efter att vårdnadshavaren har skrivit under ett lånekontrakt. 

GYMKORT 
Som elev på Aspero Idrottsgymnasium får du ett personligt gymkort på högskolans gym i 
Halmstad (Idrottscentrum) som du får utnyttja fritt på håltimmar på vardagar mellan kl. 
06.00-17.00 samt lördagar och söndagar. Gymkortet fungerar även under samtliga lov 
förutom sommarlov. Elever som vill uppgradera sitt kort till ett ordinarie medlemskort har 
möjlighet att göra detta mot en tilläggsavgift på 500 kr per termin. Ordinarie medlemskort 
ger eleven tillgång till hela Idrottscentrums utbud inklusive gruppträningsaktiviteter. Du 
kommer även att få schemalagd instruktion och träning i gymmet. 

BUSSKORT 
Kontakta Daniel Drotz via mail för vidare information. 

CYKLAR OCH MOPEDER 
Parkeringsplats för cyklar och mopeder finns i anslutning till skolan. Endast på dessa 
platser får cyklar uppställas. För undvikande av cykelstölder, lås fast cykeln i cykelstället.  

BILPARKERING 
Utanför skolan finns en avgiftsbelagd parkering. Parkeringskort kan köpas i 
parkeringsautomaterna. I närliggande områden finns ett antal avgiftsfria parkeringsplatser. 
Parkering på Maxis platser ska undvikas. Vid ev. parkering ska platserna närmst 
högskolehallen användas. OBS! Absolut förbjudet att använda familjeparkeringarna! 

LEDIGHET 
Behöver du vara ledig från skolarbetet för enskilda angelägenheter görs detta via skolans 
frånvarosystem Skola24. Klicka här för mer info. För att ledighet ska beviljas kommer din 
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tidigare närvaro samt dina studieprestationer i skolan att beaktas. Ledighet i samband med 
lov beviljas endast undantagsvis. Ledighet beviljas ej vid nationella prov samt 
körkortsrelaterade aktiviteter förutom vid dem där tiden ej går att påverka. 

STÖDUNDERVISNING 
Aspero Idrottsgymnasium vill ge alla elever förutsättningar att klara sina studier på bästa 
möjliga sätt. Därför kan eleverna få extra hjälp med studierna av skolans speciallärare, 
Ulrika Glans eller via studiehandledning av de undervisande lärarna. I samråd med 
undervisande lärare, rektor och speciallärare beslutas om eleven är berättigad till 
stödundervisning. Uteblir en elev från stödundervisningen, som har obligatorisk närvaro, 
utan giltig anledning, kan rektor och speciallärare besluta om att avsluta 
stödundervisningen. 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING 
Skolans tillförordnade studie- och yrkesvägledare heter Marcus Artursson och nås på 
marcus.artursson@asperofriskolor.se. Marcus informerar skolans elever om utbildningar, 
yrken och valmöjligheter inför högre årskurs samt inför eftergymnasiala studier. 

ELEVSKÅP 
Eleven får disponera ett eget elevskåp. Var och en skall själv ordna ett hänglås till sitt skåp 
och ansvarar att det hålls snyggt och rent. Obs! Kodlås är ej godkänt lås enligt 
datorförsäkringen. Det är av yttersta vikt att eleven håller sig till angivet skåp. Efter 
läsårets slut skall skåpet vara städat och tvättat. Uppfylls ej detta debiteras eleven med 
200 kronor efter läsårets slut.


