
   

 

 

 

 
Besöksadress Postadress  Telefon Epost  Org. nummer  Bankgiro 
Kungsvägen 36 34176 Ryssby 0372-40800 info@ryssbygymnasiet.se 556621-4069  5432-9883 

Välkommen till Ryssbygymnasiet! 

Läsåret 2021/22 börjar med upprop torsdagen den 19 augusti kl.11.00. 

Kl. 7.00  Inskrivning börjar för dig som ska bo på internatet. 

Kl. 8.00-11.00 Fika för samtliga under tiden inskrivning pågår. 

Kl. 11.00 Information och upprop för elever. Anhöriga är också välkomna att 

närvara vid informationen.  

Kl. 16.00 Första skoldagen avslutas. 

Inskrivning går även att göra redan onsdag kväll kl. 17.00-22-00. Anmälan för att skrivas in 

tidigare sker till Lars Hummer på tel. 0372-40840.  

I år kan vi tyvärr inte erbjuda lunch till anhöriga p.g.a. Coronaepidemin. 

 

Inskrivning 

Under inskrivningen kommer ni att träffa en ur vår personal - kö kan uppstå men vi är flera 

personer på plats. Om du som elev inte kan pendla till skolan, finns det möjlighet till 

helinackordering hos oss, se information längre ner. 

Blanketter 

Vissa uppgifter måste vi även få underskrivna på papper, vilka ni hittar i detta häfte. Blanketterna 

lämnas under inskrivningen där möjliga frågor besvaras.  

Bilaga 1-2 gäller dig som ska bo på internatet.  

1. Hyreskontrakt  

2. Återkomst till internat efter helg eller lov 

3. Uppgifter till skolhälsovården 

4. Intyg specialkost 

Kontakta oss gärna via info@ryssbygymnasiet.se om du har frågor under sommaren.  

Vi ser fram emot att just du kommer till oss som elev! 

Hälsningar Ann Gustavsson-Goddijn, rektor 

Om du är antagen och valt att tacka JA till din plats hos oss på Ryssbygymnasiet, ber vi dig att 

gå in och fylla i din personliga information till oss senast 2021-07-25. 

1. Gå in på www.ryssbygymnasiet.se/nyelev 

2. Ange koden 7514 

OBS! Glöm ej att klicka på knappen ”Skicka” för att slutföra registreringen. 

mailto:info@ryssbygymnasiet.se
mailto:info@ryssbygymnasiet.se
http://www.ryssbygymnasiet.se/nyelev


 

 

 

 

Information 

Sjukanmälan 

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare alternativt myndig elev på telefonsvarare via vår växel, 

telefon 0372-408 00, mellan kl. 6.00 och 8.00. Inträder sjukdom under skoldagen kontaktas 

skolsköterska eller expeditionen, även då ska vårdnadshavare anmäla sjukdom. Skolsköterskan 

gör i mån av tid sjukbesök på internatet på förmiddagen. Hen kan vara behjälplig vid behov av 

receptfria läkemedel eller transport till vårdcentral alternativt om eleven behöver åka hem. 

Kläder 

Skolan håller med skyddskläder i de fall det behövs i utbildningen. Du bör själv ha med dig varma 

kläder, regnkläder samt idrottskläder och skor för idrotten. 

Användning av kniv i undervisningen 

Enligt lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (Lag 1988:254) gäller 

följande på Ryssbygymnasiet: 

Det är endast elever som under sin utbildning använder kniv i undervisningen på 

Naturbruksprogrammets inriktning Jakt och viltvård och Naturturism samt Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet som får ha privata knivar med sig på skolan. När det gäller Jakt och 

viltvård får dessa knivar endast bäras till och från undervisningen och användas då de krävs i 

undervisningssyfte vid jakt och styckning. Annars ska kniven förvaras inlåst I vapenskåp i 

vapenkasunen.  

För elev på Restaurang- och livsmedelsprogrammet gäller att privata knivar får användas i den 

praktiska undervisningen i köken. Dessa knivar ska när de inte används förvaras i för ändamålet 

låsbara skåp som finns i anslutning till undervisningsköken. Elever får inte förvara knivar på 

internatboendet. 

För elever på Naturturism gäller att de endast får bära kniv då det i utbildningssyfte krävs. 

Annars ska kniven förvaras i ett låsbart skåp som finns på lärarexpeditionen för Naturturism. 

Mat 

Utöver lunch och förmiddagsfika som alla elever äter gratis kan elev som inte bor på internatet 

äta i skolans matsal enligt prislista. Eleven abonnerar på måltiderna under studietiden. Prislistan 

uppdateras på skolans hemsida när terminen kommer i gång. För elever på skolans internat 

ingår maten i totala hyran. Faktura sänds tio ggr (perioder) under ett läsår. För mer info, se under 

Information om internat på nästa sida. Om elev är frånvarande på grund av sjukdom eller 

sammanhängande beviljad ledighet minst 5 hela vardagar i en följd, t ex tors - ons, görs avdrag 

för kostnad för frukost och kvällsmat på nästkommande faktura. 

Information om behandling av personuppgifter 

När du studerar på Ryssbygymnasiet finns du registrerad i flera olika register. En fullständig 

förteckning finns att tillgå via vår lärplattform som du får tillgång till när du börjar hos oss i 

augusti. Vi följer GDPR i alla våra register och informationen har sitt ursprung I din ansökan till 

oss samt information du lämnar till oss via olika blanketter och formulär. På lär-plattformen finns 

också information om vilka rättigheter du har som registrerad enligt GDPR. Dataskyddsombud är 

Henric Andersson som du kan nå via mejl på adressen dataskyddsombud@ryssbygymnasiet.se 

Registeransvarig är vår styrelse. Behöver du komma i kontakt med styrelsen i frågor kring GDPR 

kan du vända dig till vår VD Johan Barrdahl via mejl johan.barrdahl@ryssbygymnasiet.se 

mailto:dataskyddsombud@ryssbygymnasiet.se
mailto:johan.barrdahl@ryssbygymnasiet.se


 

 

 

 

Information om internat 

De flesta elever väljer att bo på skolans internat. Det är i huvudsak beläget i nära anslutning till 

skolan och har plats för 164 elever. Det finns även internatplatser (lägenheter) i byn och dessa 

erbjuds i första hand till elever i årskurs 3. Mer information finns i skriften Internatregler. Vi har 

ett mycket begränsat antal enkelrum. Särskilda skäl krävs för att ha möjlighet till dessa, men då 

det är ett begränsat antal kan vi inte garantera detta.  

Internatrummen är möblerade med skrivbord, garderob, byrå, belysning, stolar, säng och 

madrass. Det förekommer viss skillnad på möblering. Eleven behöver ta med sig sängkläder, 

täcke, kudde, handdukar och personliga tillhörigheter. 

 

Inackorderingskostnad/period 

     Mat  Logi                Totalt 

Internat Enkelrum    1.800kr 2.200kr 4.000kr 

Internat Dubbelrum    1.800kr 1.800kr 3.600kr 

Internat Dubbelrum med våningssäng  1.800kr 1.600kr 3.400kr 

Lägenhet Enkelrum    1.800kr 2.200kr 4.000kr 

Lägenhet Dubbelrum    1.800kr 1.950kr 3.750kr 

Lägenhet Dubbelrum med våningssäng  1.800kr 1.750kr 3.550kr 

 

Totalkostnad är densamma för varje period. Brytpunkter, se nedan. Med reservation för 

prisjusteringar. 

 

Kostnaden för inackorderingen gäller helpension, söndag kväll till fredag eftermiddag. 

I priset ingår även tillsyn med hjälp av personal dygnet runt och aktiviteter som skolan anordnar. 

De är antingen gratis eller kraftigt subventionerade. 

 

Om du som elev inte kan pendla till skolan, finns det möjlighet till helinackordering hos oss. 

Inackorderingstillägg söks via Centrala studiestödsnämnden, www.csn.se, via deras hemsida eller 

genom blankett som fås från oss vid inskrivningen. Ansökan görs när eleven har börjat sin 

utbildning och har fått en kopia på hyreskontraktet som skall bifogas ansökan. 

Inackorderingstillägget minskar kostnaden för boendet och beräknas på hur långt man har till 

skolan. 

 

Läsåret är indelat i tio faktureringsperioder, oavsett terminstider, APL-period och liknande. Det 

innebär att det är samma belopp varje period. Fakturering sker periodvis i efterskott och faktura 

skickas till vårdnadshavare 1 via mejl. Den kan också innehålla kostnader för 

undervisningsmaterial, kläder, resor mm. Två perioders uppsägningstid tillämpas. Ex. Vid 

planerad utflytt efter period 5 krävs uppsägning före period 3 börjar, annars debiteras ytterligare 

en period. Brytpunkter för perioder är den 15:e i varje månad. Vid frånvaro från internatet, mer 

än fem dagar i följd, vid sjukdom och beviljad ledighet, görs avdrag för matkostnaden. Detta 

gäller inte fastställda skollov. Vid praktik (APL) söks bidrag för avdrag av kostnaden på fastställd 

blankett. Avdrag görs i efterskott. Obetalda fakturor avseende inackorderingskostnader kan leda 

till att eleven mister sin plats på internatet. Under lov, studiedagar och långhelger är internatet 

stängt. Vid eventuell pandemi utgår hyra oavsett om undervisning sker via distans eller på 

skolan. 

 

 

http://www.csn.se/


 

 

 

 

lnkvartering och utkvittering av rumsnycklar 

Hyreskontraktet lämnas vid inskrivning på internatet. Ta gärna med kontraktet ifyllt till 

inskrivningen. Inskrivning på internatet görs på Nygård där personal tar emot er i entrén.  

För er som har lång resväg går det bra att komma redan på onsdagen den 18 aug mellan kl. 

16.00 och 22.00. Anmäl i förväg via samtal till Lars Hummer 0372–40800. 

För er som inte har så lång resväg utan kommer på torsdagen den 19 aug, går det bra att komma 

från kl. 07.00.  

Vi vill gärna att du har lämnat alla papper, kvitterat ut nycklar och flyttat in i ditt rum före 

uppropet som är kl. 11.00 i matsalen.  

Tillsyn av internat  

Från söndag kl. 19.00 till fredag kl. 14.00 finns fritidspersonal på skolan, även kvällar och nätter.  

Mån-fre 08.00-16.00, nås internatchef Lars Hummer på tel. 0372-408 40 

Övrig tid nås fritidspersonal Lehel llyés, Linda Heiling, Kerstin Jacobsson och Andrée Bengtsson 

på tel. 0372-408 91, alternativt via växeln 0372-408 00. 

Sjukanmälan vid internatboende  

Sjukanmälan görs enligt ordinarie rutin av vårdnadshavare alternativt myndig elev. Bocka i sjuk 

på internat.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Bilaga 1 Sida 1 (2) 

 

Hyreskontrakt för läsåret 21–22 vid RyssbyGymnasiet AB  

Boende 

Internatrummen är möblerade med skrivbord, garderob, byrå, belysning, stolar, säng och 

madrass. Det förekommer viss skillnad på möblering. Eleven behöver ta med sig sängkläder, 

täcke, kudde, handdukar och personliga tillhörigheter. 

 

Internatregler 

Hyreskontraktet innefattar internatregler, se separat häfte. 

Underskrift innebär att elev och vårdnadshavare förstått och accepterar regler för internatet. 

 

Mat 

Kostnaden för inackorderingen gäller helpension, söndag kväll till fredag em. I priset ingår även 

tillsyn med hjälp av personal dygnet runt och aktiviteter som skolan anordnar. De är antingen 

gratis eller kraftigt subventionerade. Vid uppsägning av hyreskontraktet skall maten sägas upp på 

särskild blankett. Blankett tillhandahålls av restaurangchef eller expedition. Underskriven 

blankettkopia förvaras inlåst hos restaurangchefen för att möjliggöra kontroll av betalande elever 

i matsalen. RyssbyGymnasiet förbehåller sig rätten att fakturera matkostnaden fram till dess att 

underskriven blankett är oss tillhanda. Ingen retroaktiv återbetalning görs. Observera att uppsagt 

hyreskontrakt inte medför uppsägning av mat. Avser man inte äta frukost och kvällsmat 

kommande läsår måste maten sägas upp separat.  

 

Borgensåtagande 

Vårdnadshavare förbinder sig genom underskrift av hyreskontraktet till ett borgensåtagande 

gällande betalning för boendet enligt följande. Vårdnadshavare samtycker att eleven ingår avtal 

med RyssbyGymnasiet AB avseende kostnader för internatvistelse. Vårdnadshavare förbinder sig 

att svara för debiterade avgifter och kostnader med anledning av avtalet, som egen skuld. 

Åtagandet gäller så länge eleven bor på skolans internat under sin gymnasieutbildning. Vid 

utflyttning före läsårets slut är uppsägningstiden av hyreskontraktet två (2) perioder. Brytpunkt 

för perioder är den 15:e i månaden. Uppsägningsblankett hämtas hos Fritid. 

 

Fakturering och uppsägning 

Läsåret är indelat i tio faktureringsperioder, oavsett terminstider, APL-period och liknande. Det 

innebär att det är samma belopp varje period. Fakturering sker periodvis i efterskott. Vid 

händelse av att elev byter boende under läsåret kan totalkostnaden komma att justeras enligt 

gällande prislista. Två perioders uppsägningstid tillämpas. Hyreskontraktet upphör dock 

automatiskt att gälla vid läsårsslut. Gäller inte kostnad för frukost och kvällsmat som ska sägas 

upp separat. Faktura sänds till vårdnadshavare 1 via mejl. Adress hämtas från 

anhöriginformationen. Det åligger vårdnadshavaren att ha en fungerande mejladress samt 

bevaka densamma. 

 

Fritids dagbok 

Dina personuppgifter kan komma att registreras i Fritids dagbok. Där noteras händelser som är 

av betydelse för de boende och personal. I och med att du skriver under hyresavtalet samtycker 

du till att du kan komma att registreras i dagboken. Dina uppgifter hanterar vi enligt GDPR och de 

raderas inom 6 månader från det att du flyttar ut från boendet.  

 

 



 

 

 

 
Bilaga 1 Sida 2 (2) 

 

Hyreskontrakt för läsåret 21–22 vid RyssbyGymnasiet AB 

Inkluderar kostnad för mat samt borgensåtagande av vårdnadshavare, se sida 1. 

Underskrift innebär att elev och vårdnadshavare förstått och accepterar regler för internatet. 

 

 

______________________________________ ______________________________________ _____________ 

Elev   Personnummer  Klass 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Adress   Postnummer  Postadress 

 

______________________________________ 

Telefon 

 

______________________________________ ______________________________________  

Datum    Underskrift elev   

 

 

______________________________________ ______________________________________  

Vårdnadshavare 1  Personnummer   

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Adress   Postnummer  Postadress 

 

______________________________________ ______________________________________  

Telefon    Underskrift vårdnadshavare 1 

 

 

______________________________________ ______________________________________  

Vårdnadshavare 2  Personnummer   

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Adress   Postnummer  Postadress 

 

______________________________________ ______________________________________  

Telefon    Underskrift vårdnadshavare 2 

 

 

 

 

______________________________________ ______________________________________  

Typ av boende (fylls i vid ankomst)  Totalhyra (fylls i vid ankomst) 

 

______________________________________ ______________________________________  

Underskrift personal  Namnförtydligande personal 



 

 

 

 
Bilaga 2 

Återkomst till internat efter helg eller lov 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Elev    Klass 

 

Kommer till internatet efter ledighet   På skoldag         

     Dag före skoldag 

 

Vid avvikelse måste fritid/internatpersonal få meddelande om detta. 

Ring 0372-408 91 eller 408 00, efter kl. 16 00. Dagtid 0372-408 40. 

 

Kontrakt helgboende 

Allmänt 

Internatet är öppet för inneboende elever från söndag kväll till fredag em. Undantag kan göras 

för elev som har lång resväg mellan hemorten och skolan. Tillståndet gäller endast normalhelger 

(lördag - söndag). 

Krav för berättigande till helgboende 

Restiden mellan Ryssby och den närmaste centralorten till hemmet skall överskrida 3 timmars 

restid, med snabbaste färdmedel (tåg eller buss). Anmälan för helgboende görs på lista uppsatt 

utanför servicechefens kontor, senast Kl. 12.00 dagen före. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Resväg   Restid enkel resa 

 

______________________________________ ______________________________________  

Underskrift elev  Namnförtydligande 

 

______________________________________ ______________________________________  

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande 

 

 

Beslut 

Helgboende beviljas     Ja   

     Nej 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Underskrift personal  Namnförtydligande personal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Bilaga 3 

Uppgifter till skolhälsovården 

Blanketten fylls i av nya elever och lämnas till skolan som vidarebefordrar den till skolsköterskan. 

 
De uppgifter som lämnas till Skolhälsovården är sekretessbelagda.  

Genom att dessa uppgifter följer eleven under alla skolår, ger den viktig information och en 

samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling. I den finns noteringar rörande vaccinationer, 

syn och hörselkontroller samt längd- och viktutveckling. 

Skolhälsovården önskar ditt medgivande att rekvirera journalen från föregående skola. 

 

______________________________________ ______________________________________ _____________ 

Elev   Personnummer  Klass 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Adress   Postnummer  Postadress 

 

______________________________________ 

Telefon 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Tidigare skola   Slutade på tidigare skola, år 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Tidigare skolas adress   Postnummer  Postadress 

 

 

Eleven har fått samtliga vaccinationer som erbjudits av BHV/SHV? Ja   

     Nej 

 

 

Härmed medger jag att skolhälsovården får rekvirera min journal från min tidigare skola. 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Ort, datum    Underskrift elev 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Ort, datum    Underskrift vårdnadshavare 

 

 

Skolhälsovården på RyssbyGymnasiet 

Skolsköterska Vivianne Karlsson 

Kungsvägen 36, 341 76 RYSSBY 

0372-408 21, vivianne.karlsson@ryssbygymnasiet.se 

 

Till föregående skola:  

Skicka gärna journalen via PMO 

 



 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Bilaga 4 

Intyg specialkost 

Skolan lämnar blankett till restaurangchefen. Information om vad Du inte kan äta kommer att 

finnas tillgänglig för alla som lagar mat i vårt kök av säkerhetsskäl. Vi följer GDPR. 

 

 

______________________________________ ______________________________________ _____________ 

Elev   Personnummer  Klass 

 

Specialkost av medicinska skäl 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Ange vad som ej kan ätas och bifoga intyg från läkare/dietist. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Beskriv reaktionen 

   

Specialkost av andra skäl än ovan 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Ange vad som bör undvikas 

 

Allergi     

_____________________________________________________________________________________________________ 

Ange vad du inte tål 

 

Övrig information 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Övrig information som köket behöver för att kunna hjälpa dig. Till exempel om du har diabetes. 

  

 

______________________________________  

Telefonnummer vårdnadshavare 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Ort, datum    Underskrift vårdnadshavare 


