
  2022-06-30 

 
 

VÄLKOMMEN TILL BERGA NATURBRUKSGYMNASIUM! 
 

För vårt fortsatta arbete vill vi att du så snabbt som möjligt går in via vår hemsida www.bergagymnasium.se under 
meny SKOLSTART 2022 och fyller i följande formulär; 

 Tacka JA till plats på Berga (uppgifter till SchoolSoft)  

 Ansökan stallplats, senast 31 juli (om du inte redan ansökt) 

 Ansökan internat, senast 31 juli (om du inte redan ansökt) 

 Ansökan om SL-kort, senast 31 juli  
(elever som ska bo på internatet och får inackorderingsbidrag från hemkommun får EJ busskort) 

 
 
Följande dokument ska undertecknas och återsändas till Berga snarast möjligt: 
 

 Hälsouppgift ny elev – gymnasiet 

 Rekvisition av medicinsk elevhälsovårdsjournal – gymnasiet 

 Samtycke av slumpmässiga drogtester samt vid misstanke om drogpåverkan i skolan 

 Lånekontrakt för elever – biblioteket 

 Lånekontrakt för elever – personlig digital enhet (ChromeBook) 

 Intyg för specialkost (i förekommande fall) 

 
VIKTIGA DATUM ÅRSKURS 1, LÄSÅRET 2022/2023 
 

HT 2022:  torsdag 18 augusti – onsdag 21 december 
VT 2023: måndag 9 januari – onsdag 14 juni 
 

Lovdagar:  31 okt – 4 nov  (höstlov, v 44) 
  27 feb – 3 mar   (sportlov, v 9) 
  11 – 14 apr   (påsklov, v 15) 
  19 maj och 9 juni 
   
 
Föräldramöte:  måndag 22 augusti 19:00 
 
Utvecklingssamtal:  måndag 29 augusti, måndag 28 november och måndag 20 mars 

 
Skolfotografering:  torsdag 25 augusti och fredag 26 augusti  

 
  

 
ARBETSKLÄDER 

Du kommer under de första dagarna prova ut arbetsbyxor och skyddsskor med stålhätta. Dessa betalas av 
skolan men om utbildningen avbryts ska dessa återlämnas till skolan. Se dessutom alltid till att ha en 
uppsättning av oömma och varma kläder med dig så att du kan vara i djurstallar och utomhus. Även regnplagg 
är ett måste samt idrottskläder. 
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Program vecka 33: 
Torsdagen 18 augusti 

10:00  Upprop i matsalen. 

10:30  Samling i skolbyggnaden med mentor, genomgång av ”rutiner”. 

11:30  Lunch i matsalen. 

12:30  Samling i skolbyggnaden med mentor, rundvandring ”lär känna Berga”. 

13:15  Avslutningsfika i matsalen. 

 

 

Fredagen 19 augusti 

08:45  Samling i hemklassrummet med mentor 

11:45  Lunch i matsalen. 

12:40  Samling i hemklassrummet med mentor 

13:15  Avslutningsfika i matsalen. 

 

 

Schema för vecka 34 publiceras under vecka 33 på www.bergagymnasium.se 
 


