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Välkommen till Sundsgymnasiet, 
och en ny tillvaro som gymnasist! 
 
Varmt välkommen till Sundsgymnasiet! Jag och min personal kommer göra allt vi kan för att du skall trivas 

på din nya skola och jag är övertygad om att du kommer att få tre givande år hos oss på Sundsgymnasiet. 

Gymnasieåren är förenade med mycket arbete, men samtidigt är det en tid som kommer att utveckla dig 

både kunskapsmässigt och som människa. Vi vill på bästa sätt rusta dig inför högskolestudier, arbetsliv och 

din kommande framtid.  

 

Upprop sker torsdag den 19 augusti enligt följande; 
Program Tid Samling 

Estetiska programmet 08:15 Bryggans entré, Norrevångsgatan 5 

Samhällsvetenskapsprogrammet    08:15 Bryggans entré, Norrevångsgatan 5 

Ekonomiprogrammet/ENTREPRENÖRSKAP 08:45 Tornets entré, Norrevångsgatan 5 

Ekonomiprogrammet/EKEKO/EKJUR 09:00 Tornets entré, Norrevångsgatan 7 

Idrottsprogrammet NA/EK 09:30 Borgens entré, Norrevångsgatan 1 

Naturvetenskapsprogrammet  09:00 Borgens entré, Norrevångsgatan 1 

Teknikprogrammet 08:15 Borgens entré, Norrevångsgatan 1 

IM språkintroduktion 13:00 Borgens entré, Norrevångsgatan 1 

    

I samband med samling hälsas du välkommen och får information om klassindelning. Därefter träffar du din 

klass tillsammans med mentor och biträdande rektor som ger dig aktuell information och visar dig runt i 

våra lokaler. Under dagen sker även en mottagning av rektor och elevkåren. Dagens program avslutas med 

en lunch tillsammans med din nya klass och mentorer. 

 

Innan vi ses i augusti behöver du och din vårdnadshavare genomföra vår e-tjänst ”Digital skolstart” för att 

lämna in uppgifter samt ta del av viktig information inför skolstarten. Tjänsten genomförs med enkelhet via 

dator, mobil eller surfplatta och tar ca 5 minuter att genomföra, och du hittar där även länk till att anmäla 

eventuell specialkost. Du hittar digital skolstart via följande länk: https://vellinge.se/skolstart  

 

Från och med den 19/8 når du och din vårdnadshavare vår lärportal Vklass via www.vklass.se och inloggning 

sker med BankID. Här tar du ta del av allmän information, inbjudan till informationsmöte för 

vårdnadshavare, samt följer kurser, resultat och närvaro. 

 

Varmt välkommen till din gymnasieskola - Sundsgymnasiet! 
 

Med vänlig hälsning 

 

Jonas Frankel 
 

Rektor  

Sundsgymnasiet 

https://vellinge.se/skolstart
http://www.vklass.se/

