
UTBILDNINGSKONTORET I SAMVERKAN MED POLISEN 

Trygg uppstart på gymnasiet 
Hej! 

Nu är det snart dags att börja gymnasiet. Du som elev står inför en härlig tid med nya 
kunskaper och kompisar. Vi på skolan ska göra vårt bästa för att du ska få en bra start på din 
gymnasietid. Här hittar du och din vårdnadshavare information om uppstarten. 

Aktiviteter under skoltid 
Under uppstartsveckorna kommer olika aktiviteter för våra nya elever att ske. Dessa 
aktiviteter arrangeras av skolorna på skoltid och syftar till att eleverna ska lära känna varandra 
och känna sig välkomna på skolan. 

Aktiviteter efter skoltid 
Vi är medvetna om att eleverna arrangerar egna uppstartsaktiviteter på fritiden. Under tidigare 
år har alkohol förekommit under aktiviteterna som sker efter skoltid. Även lustgas som 
berusningsmedel har förekommit. Detta är något som skolan starkt tar avstånd från. Vi 
accepterar inte heller så kallade ”nollningsaktiviteter” och vi har nolltolerans mot 
kränkningar. Skolans ledning har dialog med eleverna både inför och under uppstartsveckor, 
där vi pratar om aktiviteternas syfte. Vi uppmanar också våra elever till att inte ta någon form 
av hälsofarliga berusningsmedel som till exempel alkohol, droger, lustgas samt att tänka till, 
ta det lugnt och ta hand om varandra. 

En uppmaning till dig som är ny elev är: 

• Drick inte alkohol
• Tänk på att inte gå hem själv, gå alltid med en kompis
• Följ inte med någon du inte känner
• Håll koll på dina saker, lämna inte dina tillhörigheter utan uppsikt

Till dig som börjar gymnasiet 
och till dig som vårdnadshavare 
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Det är inte heller tillåtet att ha ett beteende som stör omgivningen eller använda bangers eller 
liknande. Uppstartsaktiviteter ska vara roliga och alla deltagare behöver följa de regler och 
lagar som finns.  

Prata med din ungdom 
Du som vårdnadshavare kan bidra till en trygg uppstart genom att prata med din ungdom om 
alkohol, droger och hur man är mot varandra. Gå gärna ut på stan under uppstartsveckan om 
du har möjlighet. Det är bra om vi är många vuxna som finns där för våra ungdomar. 
På sajten Tänk Om finns tips till dig som vårdnadshavare om hur du kan prata med ditt barn 
om alkohol.  
tänkom.nu 
 
Om du har frågor eller funderingar kring uppstartsaktiviteter är du välkommen att kontakta 
skolans rektor. 
 
Vi hoppas att du får en fin start på dina gymnasiestudier i form av en lyckad uppstartsvecka! 
Varmt välkommen! 
 
Med vänlig hälsning 
Utbildningskontoret och Polisen 

https://www.t%C3%A4nkom.nu/
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