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                             Fortsättningselever Gymnasiet  

 
 
 

Välkommen tillbaka till det nya  
läsåret 2020—2021 ! 

 
Vi önskar dig ett fortsatt skönt sommarlov och  

hälsar dig välkommen tillbaka till  
ett nytt läsår måndagen den 17 augusti. 

 
Vi kommer att göra allt vi kan för att DU SKALL LYCKAS ! 

Vi förutsätter att DU också gör ditt bästa och  
anstränger dig för att DU SKALL LYCKAS! 

 
 

Postadress till skolan Besöks- och leverantörsadress 
(Paket) 

Kontakt 

Filbornaskolan 
Filbornavägen 101 A 
251 89  Helsingborg 

Filbornaskolan 
Filbornavägen 101 A 
256 61  Helsingborg 

www.helsingborg.se/filbornaskolan 
info.filbornaskolan@helsingborg.se 
Växel: 042 – 10 24 00 

 
 

Läsåret 2020-2021 
 
Höstterminen 2020 

• terminsstart för gymnasieskolan måndag 17 augusti 
• höstlov v.44: måndag 26 – fredag 30 oktober 
• terminsavslutning för grund- och gymnasieskolan fredag 18 december 
• ytterligare två dagar ledigt för elever (kompetensutveckling för lärare) 

onsdag 23 sep och torsdag 3 dec. 

Vårterminen 2021 

• terminsstart för gymnasieskolan tisdag 12 januari 
• sportlov måndag 22 februari – fredag 26 februari 
• påsklov måndag 29 mars – torsdag 1 april 
• lovdag fredag 14 maj 
• terminsavslutning gymnasieskolan fredag 11 juni 
• ytterligare en dag ledigt för elever (kompetensutveckling för lärare) 

onsdag 10 mars 
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Upprop 
 
Upprop och inledande information sker måndagen den 17 augusti 2018, kl. 08.30-09.30 ca. 
 
OBS! Lunch serveras inte på uppropsdagen. 
 

• Gymnasiet:  
Alla fortsättningselever (åk 2-3-4) har upprop kl. 08.30 i salar enligt nedan: 

 
Klass Sal 
BF 2 261 
BF 3 257 
BF 4 258 
SA 2 253 
SA 3 252 
SA 4 254 
IN 2 + IMYRKIN 2 VERKSTAD 
IN 3 + IMYRKIN 3 VERKSTAD 
EK 2A 451 
EK 2B 457 
EK 3A 456 
EK 3B 458 
EK 4 460 
NA 2 162 
NA 3 152 
NA 4 155 
IMYRKHA 2+3 351 

 
Prövningar 
 
F-prövningar äger rum fredagen den 14 augusti. 
Det kommer inte att skickas hem någon kallelse. Elever som har anmält sig till prövning och haft kontakt 
med examinator samlas utanför aulan fredagen den 14 augusti kl. 08.45.  Legitimation ska tas med.  
 
 
 
Program på Filbornaskolan 
 
Skolan har ca 740 elever fördelade på följande utbildningsvägar: 
 
Barn och fritidsprogrammet 
Ekonomiprogrammet 
Industritekniska programmet 
Naturvetenskapliga programmet 
Samhällsvetenskapliga programmet 
Introduktionsprogrammen 
Gymnasiesärskola 
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Telefonnummer till skolledningen 
 

Rektor Anders Nilsson 042 - 10 24 01 
Biträdande Rektor  
Idrottsgymnasiet 
Naturvetenskapsprogrammet 

Lennart Eklund 042 – 10 24 03, 0705 -39 87 03 

Biträdande rektor  
Industritekniska programmet 
Introduktionsprogrammen 
Barn- och fritidsprogrammet 

Jerker Modéer 
 

042 – 10 24 62, 0733- 80 36 25 

Biträdande rektor  
Ekonomiprogrammet  
Samhällsvetenskapsprogrammet 

Mattias Carlsson 042 – 10 24 02, 0732 – 31 13 91 

Biträdande rektor  
Gymnasiesärskolan 

Mirjam Wallin 042 – 10 24 06, 0732 - 308033 

 
Telefonnummer till administrationen 
 

Kansli/elevregistrering, ekonomi Petra Nyman 042 – 10 24 40 
Personalassistent, ekonomi Jenny Helgesson 042 – 10 24 17 

 
Telefonnummer till elevvården och bibliotek 
 

Studie- och yrkesvägledare: Rosita Andersson 042 – 10 24 63, 0729 – 74 78 91 
Skolkurator Jenny Wall 042 – 10 24 11, 0732 – 31 18 79 
Skolsköterskan Christina Cronkvist 042 – 10 24 13 
Bibliotekarie Ing-Marie Rasmusson 042 – 10 24 14 

  
 

Sjukanmälan för elever Registrera i Skola 24 
eller ringa 
0515 – 77 76 04* 
Obs: 
Industritekniska programmet 
ringer sin mentor, mellan kl. 
07.30-8.00. 

*Sjukanmälan skall göras före 
kl 12.00. Sjukanmälan skall 
förnyas varje dag. Se i övrigt 
under Information om Skola 24 
på skolans hemsida. 

 
 
Studiebidraget  

Du som går i gymnasieskolan får ekonomisk studiehjälp från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 
år och längst till och med vårterminen det år du fyller 20. 

Du behöver inte ansöka om bidraget utan det betalas ut till dig direkt av Centrala studiestödsnämnden, 
CSN.  Om du är omyndig betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare. 

Om du är utländsk medborgare måste du ansöka om rätt till svenskt studiestöd.  

För att få studiebidrag måste du vara närvarande i skolan. Har du mer än 4 timmars ogiltig frånvaro per 
månad får du inget studiebidrag. Du kan bli återbetalningsskyldig i efterhand om du skolkar. Har du många 
anmälda sjukdagar kan du bli tvungen att visa läkarintyg för att få behålla ditt studiebidrag.  



 

 Sida 4  
  

Tänk på att NÄRVARO hjälper dig att prestera bättre. 

När du inte längre har rätt till studiehjälp (från och med höstterminen det år du fyller 20) måste du göra en 
ansökan till CSN för att få studiemedel.  

Frågor angående studiebidrag, extra tillägg och inackorderingsbidrag besvaras av kansliet på Filbornaskolan, 
042 - 10 24 11 eller av Centrala Studiestödsnämnden, 0771 - 27 60 00.  
Ansökningshandlingar till CSN finns utanför kansliet. 
 
 
 
Resebidrag  

Om du går i gymnasieskola och är folkbokförd i Helsingborg, och om du har minst 6 kilometer mellan 
bostad och skola, kan du ha rätt till resebidrag. Resebidraget innebär att din hemkommun ersätter dina 
dagliga resekostnader till och från skolan. 

Från och med vårterminen 2012 ges resebidraget i form av Skånetrafikens busskort Jojo Skola, som täcker 
resekostnaderna till och från skolan. Om du har rätt till resebidrag, skickas busskortet automatiskt ut till dig. 
 
Elever med växelvis boende måste ansöka om resebidrag, helst innan terminsstart. 
Blanketter och avståndsberäkningsprogram finns på www.helsingborg.se 
 
För frågor om resebidrag, kontakta Kathe Malm, Skol- och fritidsförvaltningen,  
042 - 10 54 64. 
 
 
 
 
Måltidsavgift – gäller elever bosatta utanför Helsingborgs stad 
    
 
För elever från övriga kommuner ingår avgiften för skolmåltid i den interkommunala ersättning som 
respektive hemkommun betalar till Helsingborg. Elever från dessa kommuner har således rätt till skolmåltid 
vid de kommunala gymnasieskolorna i Helsingborg. Om elevernas hemkommuner tar ut skolmåltidsavgift av 
sina elever svarar varje hemkommun för detta.  
 
 

 
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!            
 
Skolledning och personal 
 


	Läsåret 2020-2021
	Höstterminen 2020
	Vårterminen 2021
	Upprop
	Prövningar
	Program på Filbornaskolan
	Studiebidraget
	Resebidrag
	Måltidsavgift – gäller elever bosatta utanför Helsingborgs stad

