Norrköping 1 juli 2022

Nu är det snart dags...
Med detta brev vill jag gratulera dig till att ha blivit antagen till oss på Kunskapsgymnasiet. Hoppas du har
ett bra sommarlov och ser fram emot att att börja hos oss i augusti. Hur som helst, så ska du känna dig varmt
välkommen. Vår förhoppning är att du kommer att få uppleva tre fantastiska roliga, lärorika och utvecklande
år under din gymnasietid och vi ska verkligen göra allt vi kan för att du ska trivas och få en bra utbildning
hos oss.
Som du såg i antagningsbeskedet, så är det upprop torsdagen den 18 augusti kl.13.00. Du kommer då att få
träffa din klass och din studiecoach. Klasserna delas upp per program och slumpas för att ni elever ska mixas
från olika skolor så ni har möjlighet att lära känna nya studiekamrater. Vi går igenom hur första dagarna ser
ut och du får även schema, läsårsdata och andra praktiska saker som gäller här på Kunskapsgymnasiet.
På fredagen den 19 augusti samlas vi kl.09.00 och vi inleder dagen med information som sedan övergår till
att vara tillsammans med lärare och övriga elever på skolan för att genomföra olika gemenskaps- och
samarbetsövningar. Det får du mer information om vid uppropet.
Det är bra om du har på dig lite oömma kläder inför eftermiddagens aktiviteter.
I det här brevet får du med ett antal olika blanketter, som du fyller i och tar med och lämnar till din
studiecoach första dagen, fyll i blankettens fram- och baksida. Det finns en blankett som handlar om
specialkost och den behöver du enbart fylla i om du på något sätt behöver specialkost.
Som gymnasiestuderande får du tillgång till alla läromedel såsom böcker och dator men förväntas själv stå
för personligt material som pennor, block, linjal och kalkylator.
Gällande busskort, så är det samma regler hos oss som vid de kommunala gymnasierna, dvs.har du över 6
km enkel resa, får du busskort. Åk 9 behåller sina busskort. Nya resenärer får kortet hemskickat. Vid
problem kontakta din hemkommun, eleverna i norrköpings kommun kontaktar skolan. Chauffören är
meddelad om att första veckan åker alla elever gratis.
Jag hoppas att du ser fram emot att att dra igång gymnasiestudierna men fram till dess får du njuta av
sommarlovet.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta:
Rektor, David Råbesjö tel.0709-34 30 52 eller via mail david.rabesjo@kunskapsgymnasiet.se
Biträdande rektor, Linda Blom tel.0709-58 49 28 eller via mail linda.blom@kunskapsgymnasiet.se
Välkommen till Kunskapsgymnasiet i vår lokal i Bomullsspinneriet och till våra fantastiska elever och
medarbetare.
Med Vänlig Hälsning
David Råbesjö, rektor
Kunskapsgymnasiet Norrköping
Holmentorget 10
602 32 Norrköping

OBS! En del av er har även sökt en annan gymnasieutbildning i en annan kommun (t.ex. Katrineholm/Nyköping). Har
du kommit in även där och tackat ja till den platsen, så är det viktigt att du nu även går in på nätet och tackar nej till
platsen hos oss så fort som möjligt iom att det inte sker automatiskt då det handlar om två olika län.

