
 
 
  Datum  2015-09-09 
   

 

   Sidan 1 av 1 
Skapat av  

    

Postadress 
195 85 MÄRSTA 

Besöksadress 
Vikingavägen 2 

Telefon nr. vxl 
08 591 260 00 

Webbplats 
www.arlandagymnasiet.se 

 

Välkomna till Arlandagymnasiet och till teknikprogrammet 
 
Vårt år har börjat i delvis nybyggda lokaler och med, i vissa små delar, ny 
verksamhet. Men trots att det byggs ny reception, nya tekniksalar i de gamla 
skyddsrummen och ett nytt rum för e-sporten så har skolan kommit igång bra. 
 
Eleverna har fått en gemensam introduktion och kick-off och har fått tillfälle att få 
undervisning om studieteknik och om hur man kan påverka sina förutsättningar för 
att lära sig nya saker, även när det kanske känns svårt. 
 
Rektor på programmet är Andreas Eriksson och mentorer i klassen är Daniel 
Wernegren och Beatrice Taavo. 
 
I läroplanen står det att skolan ska ge information till vårdnadshavarna om elevens 
kunskapsutveckling och studiesituation. Mycket information finns nuförtiden 
online. På arlandagymnasiet.se så finner ni länkar till schema och till lärarnas 
webbplatser, där de ger mer information om undervisningen i respektive kurs.  
 
Ni kan också komma åt vår lärplattform Quiculum där och där kan ni finna 
information om skolarbetet och anmäla planerad frånvaro eller sjukdom. Eleven kan 
bara ges tre dagars ledighet om det inte finns särskilda skäl. Om sådana finns, fattar 
rektorn beslut om ledigheten.  
 
En inbjudan kommer komma om informationskväll om Quiculum som kommer 
ske 6 oktober. Även andra informationskvällar kommer erbjudas längre fram. 
  
Utvecklingssamtal är en del av skolans information till hemmet. Under hösten har 
vi utvecklingssamtal i alla klasser. Vi finns tillgängliga att boka framförallt måndag, 
tisdag, onsdag och fredag mellan 8.15-10.10.  Vi har helst samtalen under veckorna 
40 och 41. Tider bokas löpande med ett mejl ställt till 
daniel.wernegren@arlandagymnasiet.se eller beatrice.taavo@arlandagymnasiet.se. 
Boka efter ert efternamn, med Daniel för efternamn mellan A till Kedvall, för 
Beatrice, Klaus-Ö. 
 
Stöd i matte ges i sal 1051 på måndag, onsdag och torsdag mellan 17.00 - 19.00. 
Av erfarenhet vet vi att matten är mycket viktig för framgångar på 
teknikprogrammet och rekommenderar varmt eleverna att ta del av detta tillfälle att 
jobba med stöd av KTH-studenter och tillsammans med sina kamrater. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Beatrice Taavo och Daniel Wernegren 

 


