
Till elev och vårdnadshavare 

 

Välkommen till Växjö Katedralskola 
 

Vi är glada att du har valt att studera hos oss och hoppas att du ska trivas. Vårt mål är att 
i en trygg och stimulerande miljö bedriva gymnasial utbildning av högsta kvalitet och på 
bästa sätt förbereda dig som elev för vidare studier. Vi förväntar oss att du gör ditt allra 
bästa för att tillvarata tiden på Katedralskolan på bästa sätt.  
 

Måndagen den 16 augusti är du välkommen till Katedralskolan. Se schema nedan vart du 
ska vara och vilken tid som gäller för upprop av respektive program. Skulle du av någon 
anledning utebli vill vi att du mejlar skolan med anledning till frånvaron via 
katedralskolan@vaxjo.se. 

Tid Plats Program 

8.30 Norrtull, skolgård ES 

8.30 Matsal, Katedralskolan EK 

8.30 Aulan, Katedralskolan NA 

8.30 Skolgård, Katedralskolan IB 

8.45 Skolgård, Katedralskolan HU 

9.15 Matsal, Katedralskolan IM 

9.15 Aulan, Katedralskolan SA 

 
Efter upprop och klassindelning kommer ni gå till ert klassrum där ni hälsas välkomna. 
Ni följer klassvis med era mentorer som kommer att ansvara för resten av dagen. Även 
den 17 augusti kommer du och din klass ha en introduktionsdag. Ni påbörjar därefter 
undervisningen enligt schema den 18 augusti. 

Du kommer vid något tillfälle de första veckorna ha ett kortare samtal med din mentor 
utifrån de frågor som följer med detta brev. 

Du kommer att bli tilldelad ett skåp, ta med eget hänglås första dagen för att kunna 
låsa skåpet. Är du som elev berättigad till busskort får du åka med gratis första dagen 
om du talar om för chauffören att du ska börja på Katedralskolan.  

Under din skoltid kommer du att låna en dator. Bifogat finner ni ett låneavtal som vi vill 
att ni läser igenom och signerar samt tar med till första skoldagen då datorer kommer 
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att lämnas ut. För att du ska kunna hämta ut en dator så måste du ha med låneavtalet 
signerat av vårdnadshavare. 

 

Som situationen är nu kommer det att vara undervisning enligt schema med lektioner på 
plats i skolan. Lunchschemat kommer att vara utspritt över en längre tidsperiod än 
vanligt. Det kommer också finnas tillgång till handsprit i samband med lektioner och 
mat. Dessutom kommer lektionerna anpassas för att minska risken för smittspridning. 

Det krävs att alla som vistas på Katedralskolan tänker på: 

• Håll avstånd i allmänna utrymmen.  
• Undvik närkontakt, exempelvis kramar, handskakningar m.m. 
• Stanna hemma vid symptom. 
• Anmäl bekräftad covid-smitta till mentor omgående. 
• Håll en god handhygien, tvätta händerna, använd handsprit. 
• Vistas utomhus så mycket som möjligt. 

  

Hör gärna av dig till skolan om du har några funderingar om skolstarten. Du hittar 
kontaktuppgifter på: www.katedralskolan.se 

Varmt välkommen hälsar skolledningen med personal! 

 

 

 

 

  

http://www.katedralskolan.se/


Till elev och vårdnadshavare 

 

                                  Välkomstsamtal åk1  
 

Vid uppstarten kommer du som elev att träffa din mentor för ett individuellt 
välkomstsamtal. Vi vill därför att du förbereder dig och tänker igenom följande frågor: 

• Varför valde du Katedral och det program du valt? 

• Hur känns det att börja på gymnasiet? 

• Känner du någon annan i klassen? 

• Vad tycker du om att göra på din fritid? 

• Vilka ämnen gillar du mest? 
• Hur lär du dig bäst? 

• Vad tyckte du fungerade bra under högstadiet? 

• Var det något som inte fungerade lika bra? 

• Finns det något jag som mentor behöver veta om dig?  
  

Till välkomstsamtalet vill vi att du som elev tillsammans med vårdnadshavare fyller i 
nedanstående frågor. Svaren lämnas sedan till din mentor vid välkomstsamtalet.  

 

Namn:_____________________________________ Klass:________ 

Personnummer: ___________________Bostadsort: ___________________ 

Mobilnummer: ____________________ 

Vårdnadshavarnas namn: 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Telefonnummer VH: 
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Mail VH: 
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Din förra skola (högstadieskola/annan 
skola):________________________Klass:__________ 

Klassföreståndare/mentor på din förra skola: 
______________________________________ 

Har du betyg i alla ämnen?     Ja Nej  
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Om nej; vilket/vilka?_______________________ 

Fanns det något ämne du fått extra stöd i?   Ja    Nej  

Om ja, vilket/vilka? __________________________________ 

Hur länge har du haft stöd?        Hela grundskolan      åk 7        åk8        åk9 

Har det under din skoltid gjorts någon utredning som skolan behöver ta del av?  

Ja         Nej     Om ja, vilken? 
_________________________________________________ 

Har du ett annat modersmål än svenska?    Ja Nej    

Om ja, vilket? ______________ 

Hur länge har du varit i Sverige? _____________________ 

Önskar du studiehandledning på modersmålet?    Ja       Nej               

Behöver dina vårdnadshavare ha tolk med på skolmöten?                   Ja       Nej  

 

Har du någon specialkost eller allergier?    Ja   Nej Vad? 
_______________________________________________________ 

Finns det något annat vi bör känna till om din hälsa t.ex. sjukdomar, tobak? 
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Vill du ha en tidig kontakt med skolsköterskan?       Ja Nej 

Vill du att kuratorn kontaktar dig?       Ja Nej  

Vill du att ansvarig speciallärare/-pedagog för ditt program kontaktar dig?  Ja    Nej  

 


