Norrköping 17 juni 2022

Hej Norrköpings bästa och trevligaste gymnasieelever!
Hoppas att du har det skönt där hemma och njuter av ett välförtjänt sommarlov!
Med det här brevet får du ett utdrag från din betygskatalog. Som vanligt har ni presterat
strålande betygsresultat under året och jag hoppas att du känner dig stolt över vad du har
presterat.
Trots alla strålande resultat, så kan det ibland finnas anledningar till att man inte hinner nå
minst betyg E i alla kurser. En del av er har därför eventuellt någon prövning att göra efter
lovet och det sker tisdagen den 16 augusti. Om det gäller dig, så har du i detta brev även fått
en kallelse till komplettering/prövning. Jag vill påminna dig om att det är viktigt att du tar den
chansen, så att du har ordnat alla gamla kurser när det nya läsåret börjar. Det brukar nämligen
aldrig bli riktigt bra att försöka fixa det i efterhand när alla nya kurser har startat.
Efter ett långt och skönt sommarlov, så börjar höstterminen torsdagen den 18 augusti kl.
09.00 med upprop och klassträff med mycket information. Återlämning av böcker sker i
salarna. Dagen avslutas senast kl. 12.00 och den här dagen serveras det ingen lunch på skolan.
Fredagen den 19 augusti kommer hela skolan ha ett särskilt program med att välkomna våra
nya ettor då vi förhoppningsvis kan ha någon form av gemenskapsdag. Mer information om
det får du vid uppropet då vi vet mer om hur situationen ser ut gällande den pandemi som
fortfarande pågår.
Måndagen den 22 augusti sparkar vi sedan igång höstterminens kurser och schema.
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. Elever 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.

Återigen – tack för det här året/åren och lycka till med de fortsatta gymnasiestudierna.
Ha nu en fortsatt riktigt bra och skön sommar så ses vi i höst.
Önskar
David och alla medarbetare på skolan
david.rabesjo@kunskapsgymnasiet.se
0709 34 30 52

