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Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! 

Aspero skapar vinnare 

Vi tror på att alla elever kan bli vinnare. Det är vårt genomgående förhållningssätt, som 
präglar både utbildning och bemötande. På Aspero blir eleverna vinnare på flera sätt, i det 
studiemässiga, idrottsliga och sociala. 

Eleverna lär känna och lär sig utnyttja hela sin potential teoretiskt och praktiskt. Vi arbetar 
med varje elev efter dennes egna förutsättningar, förmåga och ambition. 

Alla elever ska utvecklas till självständiga, positiva individer och aktiva 
samhällsmedborgare. 

På Aspero har vi fokus på gemenskap, glädje, trivsel och trygghet för att eleverna ska må 
bra och lyckas. Vi ser varje elev och månar om var och en. 

Vi har höga förväntningar på våra elever att alltid anstränga sig och göra sitt bästa i 
studierna. Vi både ställer krav och stöttar. 

Vi engagerar oss i elevernas utveckling och utmanar eleverna att nå sina mål i livet. 

Hjärtligt välkommen till oss på Aspero! 

Anders Torstensson  
Rektor  
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Personalförteckning
Rektor Torstensson, Anders anders.torstensson@asperofriskolor.se 

tel:0455-311184

Samhällskunskap, 
geografi, 
kommunikation, 
sociologi, filosofi

Abdurahmanovic, Muris muris.abdurahmanovic@asperofriskolor.se

Instruktör 
handboll

Arlehall Lång, Karl-Johan   karljohan.lang@asperofriskolor.se 

Skolsköterska Georgio, Linda linda.georgio@asperofriskolor.se 

Förstelärare 
Matematik, 
naturkunskap

Gordér, Angelina angelina.gorder@asperofriskolor.se

Spanska Christenson, Alexander alexander.christenson@asperofriskolor.se

Matematik, 
naturkunskap

Johansson, Torbjörn torbjorn.johansson@asperofriskolor.se 

Administration Jönsson, Jessica jessica.jonsson@asperofriskolor.se  
tel expedition: 0455-311178

Ekonomiska 
ämnen, Ung 
företagsamhet

Gustafsson, Maria maria.gustafsson@asperofriskolor.se 

Matematik, 
Engelska, 
stödverksamhet

Knutsson, Louise louise.knutsson@asperofriskolor.se 

Samhällskunskap, 
engelska

Krona, Marie marie.krona@asperofriskolor.se 

Fitness, idrott, 
psykologi

Kågström, Malin malin.kagstrom@asperofriskolor.se 

Förstelärare, 
Historia, religion 
samhällskunskap, 
kommuniktion, 
gymnasiearbete

Larsson, Carl-Henrik carlhenrik.larsson@asperofriskolor.se 
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Lokalvård, café Nilsson, Marléne

Idrottskoordinator. 
Innebandy

Norrman, Jens jens.norrman@asperofriskolor.se

Franska, svenska, 
gymnasiearbete

Olofsson, Lena lena.olofsson@asperofriskolor.se 

Svenska, tyska Petersson, Malin malin.petersson@asperofriskolor.se 
 

Idrott, 
fotboll, engelska

Månsson, Christian christian.mansson@asperofriskolor.se 

Spanska, engelska Ardin, Eleonore 
Föräldraledig sep 20 ->

eleonore.ardin@asperofriskolor.se

Engelska, 
idrott, LedOrg 
innebandy

Thurfjell, Anders anders.thurfjell@asperofriskolor.se 

Fotbollsinstruktör Wedeborg, Jens jens.wedeborg@gmail.com

Kurator Wester, Agneta agneta.wester@asperofriskolor.se 
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Läsårstider Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona lå 20/21 

Hösttermin  tisdag 18/8 - fredag 18/12 2020   123 dagar 
(Åk 1 börjar läsåret tisdag 18/8. Åk 2-3 ons 19/8) 
Vårtermin  onsdag 13/1 - fredag 11/6 2021   150 dagar 
          273 dagar 

Kompetens- 
utvecklingsdagar 26-28/10 2020     -3 dagar 
(elever lediga) 17/3 2021      -1 dagar 
Helgdagar  2/4, 5/4, 13/5 2021     -3 dagar 
Lov- och klämdagar       -12 dagar 
Lör- och söndagar        -76 dagar 
          -95dagar 

Antal skoldagar (elev)       178 dagar 

Lovdagar 

Höstlov  torsdag 29/10 - fredag 30/10   2 dagar 
Sportlov  måndag 22/2 - fredag 26/2    5 dagar 
Påsklov  måndag 29/3 - torsdag 1//4   4 dagar 
Klämdag  fredag 14/5      1 dag 
          12 dagar 

Lärares A-dagar (studiedagar) utöver ovanstående: 
   tisdag 11/8 - måndag 17/8    5 dagar 
   måndag 26/10 - onsdag 28/10   3 dagar 
   måndag 11/1 - tisdag 12/1    2 dagar 
   onsdag 17/3      1 dag  
   måndag 14/6 - fredag 18/6    5 dagar 
          16 dagar 

Antal arbetsdagar (lärare)      194 dagar 
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Skolan 

1. 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 mentorskapet är att skapa gemenskap och trygghet i gruppen. Om 

du vill tala med någon i skolpersonalen går du i första hand till din mentor. Det är också till 

din mentor som du anmäler om någon på skolan blir kränkt. Klassindelning gör av skolans 

personal i samband med skolstart. Då tilldelas även mentorer. 

2. Lektioner 

Det är ytterst viktigt att komma i tid till lektionerna och ha med lämpligt material. Datorn 

skall alltid tas med till lektionerna. Datorn är ett verktyg som endast ska användas på ett 

sätt som gynnar studieresultatet. Att anteckna med papper och penna används också 

frekvent, när detta är att föredra. I matematik skrivs oftast uträkningarna manuellt i rutat 

kollegieblock. Det förstärker inlärningen och krävs även på t.ex. nationella prov. 

Miniräknare (ej telefon) skall medtagas på matematiklektionerna. 

Eleven ska därför alltid ha ett linjerat och rutat kollegieblock samt blyertspenna och 

radergummi med till lektionerna. Detta ansvarar eleven/föräldrar för att inköpa. 

Ibland händer det att elever inte visar tillräcklig ansvarsfullhet när det gäller användning av 

datorn. Det kan exempelvis gälla saker som att eleven är lockad av sociala medier, spelar 

spel eller surfar på nätet under lektionstid. Detta påverkar givetvis studieresultatet och 

studieron negativt, vilket skolan inte kan acceptera. I sådana fall kan datorn beslagtas för 

längre eller kortare tid, enligt vår datorpolicy. Ytterligare information om vår datorpolicy 

finns att hämta i bifogat datoravtal med bilaga. 

Mobiltelefoner eller annan elektronisk utrustning får ej störa undervisningen. Lärare har 

enligt skollagen rätt att samla in telefoner och datorer vid lektionsstart och under 

pågående lektion. 
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Under lektionstid normalt är all förtäring förbjuden, förutom vatten i flaska. Vätska i datorn 

är en vanlig orsak till att den går sönder. Sådana skador ersätts inte av skolans försäkring. 

Det är alltså ytterst viktigt att inte ha vätska i t.ex. mugg/burk i närheten, när man jobbar 

med datorn. Förvara ej heller datorn i väska (motsv) med fylld vattenflaska. 

Vår målsättning är att inga lektioner skall ställas in och att alla lektioner ska vara 

lärarledda. Någon gång händer det trots allt att eleverna får arbeta självständigt t.ex. när 

en lärare har blivit hastigt sjuk. Eleverna har genom vår digitala plattform Itslearning (se 

pkt 3) alltid tillgång till material, uppgifter och planeringar. På detta vis har eleven alltid 

goda förutsättningar att arbeta på ett effektivt sätt, även om det ställer större krav på att 

eleven tar eget ansvar. 

3. IT-plattformar 

It’s Learning är vår skolas lärplattform. På It’s Learning hittar du bl.a. 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. 

3.1 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, bedömingsresulat o.s.v.  
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3.2 Skola24 

Aspero har under många år använt schemaprogrammet i Skola24. Från och med lå 20/21 
kommer även närvaro att registreras i detta program. Både elever och vårdnadshavare 
kommer att ha tillgång till detta program via app och webb. Inloggningsuppgifter fås i 
samband med skolstart via mail. 

4. Läroböcker 

Läroböcker lånas ut gratis till eleverna och skall återlämnas till undervisande lärare efter 

kursslut. Läroböckerna är numrerade och samma bok som lånas skall återlämnas. Böcker 

som slarvas bort eller vanvårdas skall ersättas av eleven/föräldrar. 

5. Prov 

Tider och lokaler för större skrivningar (prov) anges i ett särskilt schema som anslås via 

skolans hemsida under ”Läsårsplanering”. Väskor, kassar och dylikt får ej förvaras vid 

skrivplatsen utan skall ställas vid anvisad plats. Mobiltelefoner (motsv.) är ej heller tillåtna 

vid skrivningar. Inlämning av prov sker till vaktande lärare. 

De formelsamlingar och tabeller som du får ta med dig till skrivningen får inte innehålla 

anteckningar eller tillägg. Eventuell miniräknare skall medtagas och vara ”rensade”. Fusk 

eller försök till fusk i samband med skrivning medför avstängning från skrivningen och 

därmed 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 

vårdnadshavaren. 

6. Betyg 

Betyget sätts efter varje avslutad kurs efter en sexgradig betygsskala från A till F med 

fem godkända och ett icke godkänt betygssteg. Om en elev riskerar betyget F i en eller 

flera kurser ges normalt en F-varning. Om behov föreligger upprättas dessutom ett 

åtgärdsprogram. Om det saknas bedömningsunderlag för en elevs kunskaper på grund av 

mycket hög frånvaro utelämnas betyg. En kurs, där en elev ej fått betyg, kan inte ingå i en 

gymnasieexamen. 
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Du har rätt att gå igenom prövning i alla kurser som ingår i din studieplan om du tidigare 

inte fått (godkänt) betyg på kursen. 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 dessa kunskaper.  

7. Elevhälsa 

Skolans elevhälsa består av rektor, skolläkare, skolsköterska, kurator, mentor samt SYV.. 

Elevvårdsteamet träffas en gång per vecka. Syftet med elevårdsteamet är att utifrån 

sammanställt dagsläge diskutera elevärenden samt finna vägar för eleven att ska nå 

måluppfyllelse. Målet är att skapa en fungerande studiesituation för eleven utifrån elevens 

önskemål och förutsättningar. 

All långtidssjukdom och skada skall anmälas till skolsköterskan på skolan som hjälper dig 

vidare. 

7.1 Idrottsskador 

Aspero har avtal med Karlskrona Fysioterapi som erbjuder diagnos och rehabprogram vid 

idrottsskador. Se hemsidan för vidare information om hur du ska gå till väga om du 

behöver hjälp. Observera att normal väntetid är ca en vecka. För akuta ärenden hänvisas 

till vårdcentral (motsv)  

Du kan vända dig till vår idrottskoordinator för ytterligare information. 

8. Elevinflytande 

På skolan finns elevråd som sammanträder kontinuerligt. Rektor är sammankallande och 

ser även till att protokoll läggs ut på ItsLearning. Mötena ska vara väl förberedda och de 

frågor som står på agendan ska vara kända och om möjligt diskuterade i klassen innan 

mötet. Representanterna ska även informera i sina klasser om de beslut som fattas på 

mötena. 

En annan form av elevinflytande är våra elevutvärderingar som genomförs efter varje kurs 

samt en större enkät som genomförs varje år i åk 1 och 3. Resultaten ska föras tillbaka till 

eleverna och ligga till grund för att bevara det som eleverna är nöjda med, samt identifiera 
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utvecklingsområden. Enkäterna är också en viktig del för att säkerställa en ständig 

kvalitetsutveckling.   

9. Skollunch 

Samtliga elever på Aspero Idrottsgymnasium erbjuds skollunch. Vi samarbetar med ett 

antal restauranger via Elevkortet, som i sin tur slutit avtal med dem. Oavsett vilken 

restaurang eleven väljer ska en näringsriktig måltid erbjudas. Se vidare information på 

www.elevkortet.se  

Elever som önskar specialkost ska snarast anmäla det till sin mentor. 

Enligt avtalet ska följande villkor uppfyllas av restaurangerna: 

- Elevkortet gäller ej vid betalning av pommes frites, läsk, godis, bakelser eller snacks. 

- Sallad/grönsaker ska ingå i måltiden och bordsvatten ska finnas tillgängligt. 

10. CSN och frånvarorapportering 

Till gymnasieskolan söker du frivilligt, men när du blivit antagen är närvaro vid all 

undervisning och övriga aktiviteter på skolan 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 beviljas 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. Från och med den 1 januari 2012 ska skolan 

rapportera till CSN om du skolkar mer än några enstaka timmar under en månad och om 

det sker vid upprepade tillfällen. Detsamma gäller om du exempelvis reser bort på 

semester utan att skolan godkänt det. Vid upprepad ogiltig frånvaro (2 ggr) rapporteras 

det till CSN och ditt studiebidrag kan dras in för denna månad. Detta påverkar även andra 

bidrag i vissa fall. Om du felaktigt fått registrerad ogiltig frånvaro är det mycket viktigt 

att du omedelbart kontaktar mentor/lärare för att rätta till det hela. 
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Om du är sjuk ofta kan skolan komma att begära att du lämnar in ett läkarintyg. Lämnar du 

inte in något läkarintyg, kan detta påverka om frånvaron bedöms som giltig eller ogiltig. 

Det är viktigt att du informerar din mentor snarast om du har något hälsoproblem som kan 

påverka din närvaro under en längre tid. 

Vårdnadshavaren informeras dagligen om otillåten frånvaro till den e-postadress som 

målsman lämnat till skolan. 

11. Sjukdom 

Om du är sjuk måste vårdnadshavaren (om eleven är under 18 år) anmäla detta till skolan 

före klockan 09.00 samma dag som du insjuknar för att frånvaron ska bli giltig. 

Vårdnadshavare gör detta genom att ringa 0515- 777 111 och därefter knappa in ditt 

(elevens) personnummer. Informera även din tränare vid sjukdom. Obs! Tränaren 

godkänner dock ej frånvaro för sjukdom eller ledighet. 

12. Olycksfallsförsäkring för elever 

Alla skolans elever är försäkrade. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar 

dygnet runt. Informationsblad om olycksfallsförsäkringen bifogas i brev till blivande elever 

under sommaren. 

13. Föräldramöte 

Onsdagen den 16 september kl 18:30 bjuds alla föräldrar/vårdnadshavare för elever i 

årskurs 1 till föräldramöte på skolan. Blankett för anmälan skickas till målsman 

tillsammans med utskick före skolstart. Vi ser gärna att alla föräldrar/vårdnadshavare 

närvarar. Rektor och berörd personal medverkar. 

14. Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtal hålls en gång per termin. Både elev och vårdnadshavare bjuds in vid 

detta tillfälle. Inbjudan skickas till vårdnadshavare om eleven är under 18 år. För myndig 

elev bestämmer, enligt lag, eleven själv om förälder ska vara med. (Vi vill betona att 
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föräldrarna alltid är välkomna, i det fall eleven så önskar, även efter det att eleven fyllt 18 

år.) Syftet med samtalet är att göra en avstämning av elevens skolsituation, såväl socialt 

som studiemässigt. Vi lägger stor vikt i detta personliga möte då elev, vårdnadshavare och 

mentor får möjlighet att träffas. 

15. Informationsvägar 

Alla aktuella meddelanden läggs ut på ItsLearning och/eller på vår hemsida. Tillfälliga 

schemaändringar anslås via ItsLearning. Skolmeddelanden lämnas även till mentorerna 

för vidare information till eleverna via mentorssamlingarna. Varje elev är skyldig att 

dagligen kontrollera både Itslearning och sin e-post. Det åligger varje elev att hålla sig 

underrättad om de ändringar som sker i schemat samt övriga meddelanden som gäller 

eleven. 

16. Gymkort 

Som elev på Aspero Idrottsgymnasium kan du köpa ett s.k. gymkort till ett starkt reducerat 

pris på Lok&Motion, som vi samarbetar med. Aspero har ett specialavtal med Lok&Motion 

och i detta ingår ett par olika varianter av kort och bindningstider. För närmare information 

tala med vår idrottskoordinator, Jens Norrman.  

17. Busskort 

Delas ut första skoldagen till elever som har 5,5 km eller mer (kommunen avgör) till skolan 

och är kostnadsfritt för eleven.  

18. Cyklar och mopeder 

Parkeringsplats för cyklar och mopeder finns utanför skolan. Endast på dessa platser får 

cyklar uppställas. För undvikande av cykelstölder, lås fast cykeln i cykelstället. 
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19. Bilparkering 

De tre platser som finns på gården är endast avsedd för personal som behöver använda 

sin bil kontinuerligt under arbetsdagen. Gården bevakas av parkeringsvakt och den som 

parkerar otillåtet riskerar böter. 

20. Ledighet 

Ledighet från arbetsplatsen, skolan, är ingen självklar rättighet, däremot en möjlighet. 

Enligt skollagen får elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Som 

enskilda angelägenheter räknas inte rena nöjesresor som hänvisas till loven under året 

(undantag kan göras om man reser med familj) Med ”familj” menas förälder/

vårdnadshavare. 

Ledighet kan ej heller påräknas med automatik för sådana aktiviteter eleven själv kan styra 

i tid såsom övningskörning, tandläkarbesök etc. 

Som idrottsgymnasium beviljar vi oftast ledighet för idrottsliga aktiviteter såsom 

träningsläger under förutsättning att elevens studiesituation tillåter detta. 

Elev kan normalt inte räkna med beviljad ledighet överstigande 10 skoldagar under ett 

läsår. Eleven har ej heller per automatik rätt till 10 dagars ledighet.  

Vid all ledighet gäller att elevens studiesituation skall kunna medge frånvaro utan att stora 

luckor i utbildningen uppstår. 

Ansökan om ledighet inlämnas till mentor som antingen fattar eget beslut om ledigheten 

avser två skoldagar eller mindre, eller lämnar yttrande till rektor. 

Ansökan ska inlämnas till mentor i god tid före avsedd ledighet. 

Vänligen notera: 
• Att eleven själv av undervisande lärare tar reda på vad klassen/gruppen gör under 

perioden för ledigheten. Skolan kommer att göra sitt bästa att ge eleven det stöd 

och den hjälp som kan behövas efter beviljad ledighet men elevens eget ansvar kan 

inte nog betonas. 

• Att eleven skall delta i eventuella prov även om det gäller avsnitt som klassen/

gruppen arbetat med under ledigheten. 
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OBS! 
• Endast en veckolång ledighet kan normalt påräknas för familjesemester eller 

föreningsresa under ett läsår. 

• Om ledighet inte beviljas men ändå utnyttjas kommer studiebidraget att dras för den 

aktuella perioden. Denna åtgärd kan även påverka andra bidrag. 

• Om elevens studieresultat eller närvaro drastiskt förändras till det sämre förbehåller 

sig skolan rätten att neka även redan beviljad ledighet. 

Ledighetsansökan görs via Skola24 (vårdnadshavare) eller blankett 

21. Stödundervisning 

Aspero Idrottsgymnasium vill ge alla elever förutsättningar att klara sina studier på bästa 

möjliga sätt. Eleverna erbjuds extra hjälp med studierna av skolans resurslärare eller 

studiehandledning av ordinarie undervisande lärare. Obligatorisk närvaro gäller för elev 

som blir kallad till dessa tillfällen. 

22. Studie- och yrkesvägledning 

Studie- och yrkesvägledning erbjuds inför val av programfördjupningskurser samt inför 

eftergymnasiala studier. Det erbjuds även möjlighet att boka samtal för studievägledning 

löpande under läsåret. 

23. GDPR 

Vi samlar in person- och kontaktuppgifter om eleven och dess vårdnadshavare, för olika 
elevregister och information till vårdnadshavare, vilket ingår i vår skyldighet som skola.  
Uppgifter används för att skapa klass- och grupplistor, schema, informera vårdnadshavare 
om frånvaro och för inloggning till skolans it-plattformar. Uppgifter överförs enligt statliga 
bestämmelser till exempel till CSN, SCB och UHR. 

Uppgifter som inte måste arkiveras enligt lag raderas/rensas senast ett år efter att eleven 
slutat skolan. 

Se ytterligare information på vår hemsida: www.aspero.nu/gdpr 
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24. Datorer 

Samtliga av skolans elever får tillgång till en egen dator i undervisningen. Datorn kvitteras 

ut efter att vårdnadshavaren har skrivit under ett lånekontrakt (se separat handling). 

Förvaring: 

Datorn tas hem av eleven efter avslutad skoldag.  
I syfte att kunna förvara dator och andra värdesaker har Aspero investerat i förvaringsskåp 
där du kan ha din dator etc. under lunch eller längre raster. 
Du ansvarar själv för att köpa ett hänglås som passar. Bygeln på hänglåset skall vara 
mellan 5-7 mm tjock (diameter) och hänglås med nyckel rekommenderas.  
Du kan ”parkera” hänglåset på ”hänglåsparkeringen” (handdukshållaren) när du inte 
använder ditt hänglås 

Att notera: 

- Förvaringsmöjligheten gäller endast skoldagar 08:00-16:30 och skolan tar ej ansvar för 
förvaring andra tider.  

- Respektive fack rymmer fler än en dator så det går bra att dela på fack om man så 
önskar. När facket är tomt ska dock hänglåset tas bort och hängas på 
hänglåsparkeringen. 

- Fodralet till datorn ryms ej i facket. 

- Försäkring gäller endast om fack öppnats genom våld (synlig åverkan)  
Om hänglåset t.e.x. har en bygel som är mindre än 5 mm i diameter kan skåpet gå att 
öppna ändå och då gäller ej försäkring. 

- Skåpet tillhör skolan och skolan tar sig rätten att vid behov öppna med huvudnyckel 
samt att klippa upp hänglås som hänger kvar på fack kvällstid. 
 
Vi vill starkt rekommendera att ni ser över er hemförsäkring så att den täcker ev. 
förlust av eller skada på datorn på grund av oaktsamhet eftersom Asperos 
försäkring inte täcker detta.
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