Vad vi gör om vi inte kan hålla våra löften till dig
Vi lovar att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om vi inte lyckas vill vi gärna veta det. Du bör därför använda
vidstående blankett för att framföra dina synpunkter och klagomål till oss.

Kontaktuppgifter
Magnus Åbergsgymnasiet
Besöksadress:
Karlstorpsvägen 159
461 52 Trollhättan
Tel: 0520-49 73 50 och 49 75 35
Fax: 0520-49 77 56
www.magnusaberg.se

Nils Ericsonsgymnasiet
Besöksadress:
Gärdhemsvägen 27
461 84 Trollhättan
Tel: 0520-49 73 01
Fax: 0520-49 60 49
www.nilsericson.se
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Servicedeklaration
för
gymnasieskolan

Servicedeklaration för gymnasieskolan
Villkor för att erhålla tjänsten

•

Enligt Skollagen 5 kap kan Du studera på gymnasiet från det du
avslutat en grundskoleutbildning eller motsvarande till och med
det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

tillgång till psykolog, skolläkare, skolsköterska, studieoch yrkesvägledare, skolkurator och specialpedagog

•

en skola där personal och elever verkar för ett hållbart
samhälle

•

medinflytande över din utbildning, bl a genom utvecklingssamtal en gång per termin

•

välförsedda bibliotek som är öppna varje dag med tillgång
till bibliotekarie

•

informativa och aktiva hemsidor

•

möjlighet till modersmålsundervisning

•

trevliga skolrestauranger med gratis lunch, ett varierat
salladsbord och möjlighet till specialkost

•

cafeterior som är trivsamma mötesplatser

•

idrott och friskvård i egna idrottshallar

Kort beskrivning av tjänsten
Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla
kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna
sig och utveckla kunskaper. Utbildningen skall främja elevernas
utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och
utvecklar yrkes- och samhällslivet. All utveckling i skolan skall
bidra till elevernas allsidiga utveckling. (Ur Läroplan för frivilliga
skolformerna, Lpf 94)

Detta kan du förvänta dig av oss
När du öppnar dörren till Trollhättans Stads gymnasieskolor möts
du av engagemang, kreativitet och kunskap. Du får utvecklas i en
trygg miljö och du får chansen att träffa nya vänner för livet.
•

ett respektfullt bemötande i en trygg arbetsmiljö

•

engagerad, kunnig och behörig personal

•

ett brett utbud av kurser och program i ändamålsenliga
lokaler

•

en skola som kontinuerligt arbetar med värdegrunds- och
demokratifrågor

•

mentorer som stöd under hela studietiden
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Detta förväntar vi oss av dig
Att du bidrar till att utveckla skolan genom att kontakta oss när
du har synpunkter på verksamheten.

Antagen av Utbildningsnämnden 2009-05-05

