
Vi som jobbar i skolan är engagerade i din framtid och vet att du 
kan. På TG kommer du att möta behöriga lärare som kan sitt jobb 
och som vill göra sitt yttersta för att du skall lyckas i skolan. En 
bra dag är när alla lär sig nya saker – det är därför vi är här.

Det är du som elev som har det stora avgörandet i din hand. Vi 
förväntar oss inte att alla skall vara duktigast i allt, tvärt om – 
vi vet att människor är olika. Om du haft anpassningar eller  
särskilt stöd i grundskolan se till att din biträdande rektor får 
veta det redan i skolstart. Då kan vi hjälpa dig bättre. Vi har en 
väl utbyggd elevhälsa, god studievägledning och ett eget studie
center Studemus för elever med behov av extra coachning. Det är 
helt okej att vara olika bra i olika sammanhang.

Men en sak förväntar vi oss – att alla gör sitt bästa.

ALF SOLANDER
Rektor Tumba gymnasium

VI TROR PÅ TG:S OCH 
DINA MÖJLIGHETER ATT 
FÖRÄNDRA VÄRLDEN

TUMBAGYMNASIUM.SE

SNART 
BÖRJAR 
HÖSTEN  

PÅ TG
TACK FÖR ATT DU VÄLJER  
ATT PLUGGA HOS OSS 
Att lyckas på gymnasiet ger  
dig ökade chanser till en 
bra framtid oavsett om du 
planerar att studera på en 
högskola eller jobba efter 
studentexamen.

Vi vet att alla kan klara det. Tumba gymnasium har  
erfarenhet och traditioner. Vi har levererat framtids
drömmar sedan 1974. Många beslutsfattare du ser 
på tv har pluggat här, journalister, börschefer, min
istrar, för att inte tala om alla skickliga idrotts person
ligheter.    Vi tänker inte att alla våra elever skall bli 
mi nistrar och idrotts proffs, men vi vet att alla som vill 
och gör sitt bästa kan få en utmärkt framtid.

Det är 18 år sedan TG renoverades. Det är fantastiskt 
att skolan är så fin och snygg och välbevarad. Det kan 
vi tacka eleverna för. Det finns skolor som kan se helt 
förstörda ut efter bara några år, men det gäller inte för 
TG – här håller vi stilen.



”TUMBA – HELT, RENT  
OCH TREVLIGT”
Att skolan ska vara ren och snygg är självklart i TG 
policyn. Vi använder inte möbler som uppvisar van
dal ism eller skador, klassrummen skall vara snygga 
och se till att allt ditt skräp hamnar i papperskorgarna. 
Tillsam mans är vi ca 1450 engagerade personer som 
plug gar eller arbetar på TG. Vi lägger extrapengar 
på städningen och har gott om städpersonal, men 
skolan skulle se hemsk ut om vi inte alla tar hand 
om vår miljö.

EN SÄKRARE SKOLA FÖR ALLA
Den 1 juli 2013 trädde en lag i kraft som ger oss rätt att 
kameraövervaka och göra skolan säkrare för våra elever. 

Filerna samlas i en dator som endast fyra i personalen 
har tillträde till. Kamerorna finns placerade i korrido
rer, i matsalen och i de olika uppehållsrummen. Om 
det händer något, t ex att man  får inbrott i sitt skåp 

– kan skolledningen få tillträde till data filerna för att 
se vad som blivit dokumenterat.

Trots kamerorna är det viktigt att ha järnkoll på sina 
saker. Nästan alla elever på TG är ärliga, men vad 
hjälper det om man har oturen att få något stulet 
i omklädningsrummen. Datorer, dyra jackor eller 
skor – lämna inget värdefullt i Idrottshallen är ett 
tips. Sporthallen är låst, men människor kan slinka   
in och det räcker med en ”bandit” för att dagen skall 
bli förstörd. Skolans försäkringar gäller inte vid 

”oaktsamhet”, då gäller endast det som skyddas av 
elevens hemförsäkring. 

TG:S SKOLPOLICY BÄSTA LÄRARNA –  
VÄLORGANISERAD, TYDLIG 
UNDERVISNING
När du kommer till en lektion på TG skall det vara 
tydligt vad lektionen ska handla om. Detta presente
ras digitalt med hjälp av projektorn eller genom en 
enkel anteckning på whiteboarden. En lektion på TG 
börjar och slutar i tid. Det är läraren som bestämmer 
i klassrummet, t ex var eleverna ska sitta eller att 
mobilerna samlas in. Varje lärarlag är noga med att 
prata ihop sig och har samma regler för sina elever. 
Det är viktigt att lyckas på gymnasiet redan från bör
jan och vi är extra noggranna i åk1 med att eleverna 
skall leverera betygsunderlag på lektionstid. Vi har 
hellre flera mindre prov än ett stort, så att det blir 
tydligt att eleverna är på rätt väg i sitt lärande.

Lärarna och lärarlagen har fått TG:s resultat att bli 
klart högre än riksgenomsnittet. Vi är noga med att 
eleverna respekterar varandra. Elever som stör under
visningen, agerar vi emot. Först när undervisnings
klimatet är bra händer viktiga saker med er kunskaps
utveckling. Språket och självkänslan är nyckeln till en 
bra framtid och vi reagerar mot dåliga kommentarer 
och elakheter, oavsett vilket språk det sker på, samma 
sak gällande nätmobbning. Det är aldrig ok att på 
nätet håna eller göra sig rolig på klasskamraters eller 
lärares bekostnad. Vi reagerar även mot ”skojbråk” 
och annat som inte är ok. TG:s elever är kända för 
att vara seriösa och trevliga, genom bra skolkultur 
lyckas alla bättre.

VI VILL LÄRA KÄNNA  
DIG SOM ÄR NY
Du som är ny elev på skolan kommer att ha enskilda  
samtal med alla dina undervisande lärare. Det är 
viktigt för oss vad du har med dig, upplevelser från 
grundskolan och dina mål med gymnasiet. Vi sätter 
en heder i att lärarna så snabbt som möjligt kan 
namnen på sina elever, även om vi är olika skickliga 
i den konsten. Om läraren inte vet vad man heter – 
kan man då veta att man får rätt betyg? Alla elever 
kommer olika väl förberedda till gymnasiet, men med 
en god arbetsmiljö lyfter vi alla utifrån var och ens 
förutsättningar. Det finns en demokratisk aspekt och 
vi vill att våra elever diskuterar viktiga skolfrågor, i  

klassen, med lärarna och med skolledningen, men 
ska man vara med och bestämma ska man även ta an
svar för både sig själv och andra. För det gör vi!

ENDAST TG-ELEVER  
PÅ SKOLAN
För allas trivsel och säkerhet får bara TGelever vistas 
i skolans lokaler. Om du tar med dig en kompis till 
skolan bryter du mot skolans säkerhetsregler, oavsett 
hur snäll och trevlig din kompis är. Vi gillar lek och 
lånar ut spel på rasterna i receptionen, men kortspel 
i entré hallen eller i biblioteket är inte tillåtet då det 
före kommit spel om pengar. Inga föräldrar vill att 
deras ungdomar skall utsättas för fara eller förlora 
pengar, det känns rätt att ha regler som gör vår skola 
säkrare. Tillsammans med Elevkåren ordnar också 
särskilda klubbeftermiddagar då man efter skoltid 
kan välja att vara med i t ex filmklubb, sportverksam
het, brädspelsträffar, dans eller vad man gillar bäst. 
Förutom Elevkåren har eleverna en egen idrottsför
ening TGIF som organiserar gym och sportaktiviteter.

All personal bär namnskyltar  eleverna ska veta vilka 
som jobbar på skolan. Om skolpersonal frågar måste 
eleven uppge sitt namn och sin klass. Eleverna får ett 
TGleg som används för att låna böcker eller ta sig in i 
idrottshallen eller för att legitimera sig i matsalen. Du 
använder också din elevlegitimation för att ta dig in via 
kortläsare i skolans entréer. Om du som förälder be
höver komma till skolan är huvudentrén alltid öppen.

BETYG OCH ARBETSMILJÖ
Vi är många på skolan och det kan ibland bli köer i 
matsalen, särskilt i början av terminen innan schemat 
satt sig ordentligt. Tänk på att ta det lugnt, prata i 
samtalston – alla blir lugnare och gladare om vi visar 
hänsyn och ger varandra ett leende. Alla betyg sätts av 
legitimerade lärare som är utbildade och experter på 
betygsättning. Ingen annan har rätt att ändra lärares 
betygsättning – inte föräldrar och inte rektor. Som 
elev har man rätt till lägessamtal och att få feedback 
under pågående kurs, men betygsättningen sköts 
endast av lärarna själva, står det i Skollagen. Juridiskt 
kan man inte överklaga betyg – detta gäller alla sko
lor i Sveriges land. Jobba på medan kursen pågår är 
vårt bästa tips – efteråt hjälper det inte att säga att 
man egentligen kan bättre. 

Syftet med en Skolpolicy är att ge ett samlat 
intryck av skolan som en arbetsplats där vi alla 
– både elever och vi som arbetar här – uppträder 
som vuxna. Eleverna ska märka att personalen 
som leder arbetet har höga förväntningar på 
prestationer och att elevernas tid och trivsel i 
skolan har högsta prioritet. 


