Hornavanskolan
Arjeplogs gymnasium

Välkommen som elev vid Hornavanskolan i Arjeplog!
Vi på Hornavanskolan hälsar dig välkommen till höstterminen 2020! Vi hoppas att du har ett skönt
sommarlov och att du ser fram emot att börja studera på Hornavanskolan i Arjeplog.
För att underlätta för dig och din familj vill vi redan nu lämna en del information inför skolstarten.
• Inackorderingstillägg söks via er hemkommun.
• Skolstart
Upprop sker i Medborgarhusets aula den 19 augusti 2020 klockan 08:30 för blivande elever.
Ingång Medborgarhuset/Hornavanskolan.
Om du inte kan närvara vid uppropet måste du meddela detta till skolans expeditions email:
hornavanskolan@edu.arjeplog.se
Vid oanmäld frånvaro förlorar du din studieplats efter en vecka.
• Mer information
Om du vill läsa mer om ditt program, läsårsplan, boende m.m. så kan du besöka vår hemsida:
www.arjeplog.se/hornavanskolan.
• Elevboende
Alla elever i år 1 har garanterat boende på elevhemmet ”stugan”. Direktlänk till blankett
finns här: http://www.arjeploghus.se/elevboende/
Elevhemmet nås på 0961-144 10 eller e-post: elevhemmet@arjeplog.se
Om du och din familj behöver extra boende i samband med skolstart, kontakta Arjeplogs
turistbyrå, 0961-145 20, e-post: turist@arjeplog.se för mer information kring olika boenden.

•
•

CSN
Skolan rapporterar in alla elever till CSN vid skolstart.
Blanketter/bilagor

Flera bilagor följer med i detta utskick för att förbereda för de nya eleverna. Fyll i, signera och
skicka tillbaka till oss senast 10 augusti.
o Krispärm
 Informationen används även för att göra inloggningar till
vårdnadshavare/gode män i skolans elevportal
o Elevsocial blankett
o Datoravtal
 Ifyllt och signerat datoravtal av elev och vårdnadshavare krävs för att eleven
ska kunna hämta ut sin skoldator
o Intyg specialkost
o Val av moderna språk
 (frivilligt för elever som valt Fordonstestteknik)
o Rekvisition av elevhälsovårdsjournal
o Blanketterna för boende på elevhemmet Stugan och måltidsavtal om det är aktuellt
för er
Svaren skickas och ska vara oss tillhanda senast 10 augusti till följande adress:
Hornavanskolan, Tingsbacka, 938 81 Arjeplog.
Märk kuvertet ”Skolstart”.
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Resa till Arjeplog
•

•

•

Flyg

Närmaste flygplatserna som trafikerar är Arvidsjaur Airport, 0960-173 80,
info@arvidsjaurairport.se Luleå Airport, 010-109 48 00, info@luleaairport.se samt Skellefteå
Airport, 0910-576 00, info@skellefteaairport.se

Tåg

Du reser med SJ till Jörn. Från Jörn reser du vidare med buss till Arjeplog. Du bokar hela resan
till Arjeplog inklusive bussanslutningar när du beställer din tågbiljett.
För information och bokning: www.sj.se eller 0771-75 75 75.

Buss

För mer information kontakta länstrafiken i Norrbotten AB på 0771-100 110.

Om du har ytterligare funderingar, vänligen kontakta Hornavanskolans expedition på 0961-142 04,
alternativt via e-post: hornavanskolan@edu.arjeplog.se.
Vill ni prata med Rektor, Nina Lango, så når ni henne på 0961-141 58 eller
hornavanskolan@edu.arjeplog.se.
För frågor om elevhemmet kontakta personalen på 0961-144 10 eller via e-post på
elevhemmet@arjeplog.se .
För frågor om måltidsavtal kontakta medborgarservice på 0961-144 44 eller via mail på
medborgarservice@arjeplog.se.

Önskar dig en riktigt varm och trevlig sommar!
Med vänlig hälsning

Linda Lundström
Linda Lundström
Studie- och yrkesvägledare

