ANSÖKNINGSPROCESS

GÄSTELEVER

Hjärtligt välkommen till Madrid!
För att kunna förbereda din vistelse behöver vi följande:
 Ifylld ansökningsblankett
 Trivsel- och ordningsregler underskrivna
 Värdfamiljregler underskrivna
 Tillståndsblankett underskriven
 Ett brev, ca en A4, där du på svenska berättar lite om dig själv, din familj och
vad du hoppas få ut av din vistelse i Madrid
 Färgkopia på pass eller ID-kort (papperskopia eller digital kopia, tex foto av
passet uppslaget). Helst digitalt format.
 En ansiktsbild i färg tagen mot en neutral bakgrund (digital, tex en ”selfie”)
Kontakta kurator Millad Salehivand (millad.salehivand@escandinavo.com) eller
rektor Jenny Dettmann (jenny.dettmann@escandinavo.com) om du har några
frågor angående ovanstående. Digitala foton och passkopior skickas till samma
adress.
Skolans bankkonto för betalning av värdfamiljavgift och skolluncher:
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO

BANKINTER

Isla de Java, 86 - 28034 MADRID
IBAN:
ES41 0049 0652 81 2410786618
SWIFT: BSCHESMMXXX

Quiñones, 2 - 28702 San Sebastián de los Reyes
IBAN:
ES83 0128 0225 64 0100034033
SWIFT:
BKBKESMM

HANDELSBANKEN
Lågskärsvägen 14 - 12106 Johanneshov
IBAN:
SE46 6000 0000 0003 6347 5591
SWIFT: HANDSESS
Bankiro: 573-0999
Kontoinnehavare: Asociación del Colegio Escandinavo

ANMÄLNINGSBLANKETT
GÄSTELEV
Söker till läsåret: .........................................
Program:

 HT

 VT

 Helår

Inriktning:

 Samhällsprogrammet
 Naturvetenskapsprogrammet
 Ekonomiprogrammet (år 2)
 Humanistprogrammet (år 2)

 Sam
 Sam  Natur
 Ekonomi
 Kultur  Språk

Vilket steg (1-7) i spanska läser du för närvarande? .........

Nuvarande gymnasieår...........................

Hemkommun: ........................................................................

Nuvarande skola/gymnasium .............................................

ELEVDATA (Texta tydligt)
Efternamn

Namn

Personnr.

Födelsedatum (dd/mm/åååå)

Adress i Sverige

Postnr.

Ort

Telefonnr. hem

Mobiltelefon

Emailadress

INTRESSEN
 Vi har ett musikprojekt på skolan där alla som vill kan spela ett instrument i ett band eller sjunga i kör. Vill du
vara med i musikprojektet?

 Ja  Nej

Om ja, vad vill du göra (instrument, kör m.m.) ...............................................................................................................................................
 Är det några andra fritidsintressen som du vill utöva i Madrid?

 Ja  Nej

Om ja, vilka?: ........................................................................................................................................................................................................................

ÖNSKEMÅL OM VÄRDFAMILJ
Alla elever som deltar i vårt gästelevprogram bor i värdfamilj i Alcobendas eller San Sebastian de los Reyes. De
värdfamiljer
som Skandinaviska skolan samarbetar med är noggrant utvalda av skolans personal. Vi försöker i möjligaste mån
välja en familj som passar dig så att du ska trivas så bra som möjligt och känna dig trygg. Vi ber dig därför fylla i
nedanstående uppgifter. All information behandlas konfidentiellt.
Ja
Helst
Nej
Det är viktigt att familjen är helspansk
Det är viktigt att det finns barn/ungdomar i familjen










Andra önskemål om familj/boende: ..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
Våra värdfamiljer tar endast emot en gästelev åt gången. Det är därför inte möjligt att bo tillsammans med andra gästelever. Det är inte heller tillåtet att ordna
värdfamilj på egen hand.

HÄLSOINFORMATION


Har du något/några medicinska eller fysiska problem som kan påverka antagningen och som bör beaktas vid

värdfamiljsplacering?  Ja
 Nej
Om ja, var god definiera: ........................................................................................................................................................................................


Är sökande i behov av någon form av speciellt undervisningsstöd?

 Ja

 Nej

.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

Observera att Skandinaviska skolan i Madrid inte har någon specialpedagog inte heller resurser att ordna ljudböcker,
talsyntes etc. Om du har behov av särskilt stöd, måste du själv vara beredd att ordna och finansiera detta, eventuellt via
din hemskola.


Har du/har du haft några sjukdomsperioder för psykiska åkommor? (tex ätstörningar, depressioner)?

 Ja

 Nej

Om ja, var god definiera: ............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................



Tillåter du att Skandinaviska skolan i Madrid kontaktar min tidigare skolas elevhälsovård för att få
information?

 Ja

 Nej

Använder du någon medicin?

 Ja

 Nej

Om ja, var god definiera: ................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

Anser du dig full frisk?

 Ja

 Nej

Om ja, var god definiera: ......................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

Allergier: ...........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................



Är du vegetarian?

 Ja

 Nej

Om ja, var god specificera vad du inte äter: ..........................................................

................................................................................................................................................................................................................................................



Kan du bo i en familj som har husdjur?

 Ja

 Nej och i så fall vilket? ................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

 Ja

 Nej



Röker du?



Finns det något annat som kan vara viktigt för oss att känna till inför en värdfamiljplacering, t ex speciella
intressen eller religiös tillhörighet?
................................................................................................................................................................................................................................................

FÖRÄLDRARDATA (Texta tydligt)
Vårdnadshavare 1 Förnamn och efternamn

Personnr.

Adress om annan än elevens

Postnr.

Ort

Tel. hem

Mobil

Tel. arbete

Emailadress

Yrke

Företag

Vårdnadshavare 2 Förnamn och efternamn

Personnr.

Adress om annan än elevens

Postnr.

Ort

Tel. hem

Mobil

Tel. arbete

Emailadress (texta tydligt)

Yrke

Är föräldrarna skilda/separerade?  Ja

Företag

 Nej

Om ja, vem är vårdnadshavare? Vårdnadshavare 1

 Vårdnadshavare 2  Båda

Ingripande vid olycksfall eller sjukdom
Vi ger härmed vårt tillstånd till att skolans personal i förekommande fall vidtar de åtgärder som de anser
nödvändiga i händelse av att eleven blir sjuk eller råkar ut för en olyckshändelse under skoltid. Vi godkänner också
att läkare eller sjukhus får påbörja en behandling av eleven, i det fall det varit omöjligt att få kontakt med
vårdnadshavaren för direkt för godkännande.

 Ja

 Nej

För myndig elev
Jag ger härmed mitt tillstånd till att skolan får kontakta och ge information till min målsman angående min
skolgång.

 Ja

 Nej

FAKTURERING
Faktureringsadress inackordering

Betalningssätt

Var god ange val av betalningstillfällen:

 En betalning per läsår
 En betalning per termin
 En betalning varje månad
Fakturering av skolpengen

Kommun: .....................................................................................................................................................................................................................................
Kontaktperson på kommunen: ...........................................................................................................................................................................................
Telefonnr. till kontaktpersonen: .........................................................................................................................................................................................

Kontakta din hemkommun för att ta reda på om kommunen betalar skolpeng till en svensk utlandsskola samt
process för detta.

……………...........................................................................................

……………...........................................................................................

Elevens underskrift

Datum

……………...........................................................................................

……………...........................................................................................

Vårdnadshavare 1 underskrift

Vårdnadshavare 2 underskrift

……………...........................................................................................

……………...........................................................................................

Datum

Datum

I enlighet med den spanska Personuppgiftslagen 15/1999, informeras du om att de personuppgifter som du lämnas till oss kommer att införlivas i en fil som är
registrerad vid den spanska dataskyddsmyndigheten. Uppgifterna kommer att bevaras för att utföra den tjäsnt för vilken tillståndet krävs förutom den
nödvändiga organisationen och förvaltningen av ditt barns pedagogiska verksamhet vid Skandinaviska skolan. De uppgifter som lämnas kommer att lagras i
den lagstadgade perioden och du kan i vilket fall som helst utöva rätten till tillgång, rätt till rättelse, rätt till att göra invändningar, rätt till information, rätt
till radering (rätten att bli bortglömd), rätt till begränsning av behandling och rätt till dataportabilitet. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett email till lopd@escandinavo.com. Den berörda kan alltid vända sig till den spanska dataskyddsmyndigheten för att informera om felaktig användning av
uppgifterna.

AUTHORIZATION FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
The Association of the Scandinavian school with CIF G28369932 is particularly conscious with regard to the
protection of personal data, adjusting its actions to the requirements of the Organic Law 3/2018 of December 5,
Protection of Personal Data and the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament.
Through this document we request your authorization for the Scandinavian school to treat your personal data
and those of your child provided in this application form. The legitimacy of the treatment is based on the
application of article 6.1.2 of the GDPR, by which the interested party grants the Scandinavian school the consent
for the processing of their personal data.

I Purpose
The data that you have provided in the application process of your child are included in a file registered with the
AEPD and owned by the Scandinavian school with the sole purpose of carrying out the necessary educational,
financial and administrative management and for development of the school’s activities, as well as the
management of school- and complementary services of the student.

II Exercise of rights
The data provided will be kept in custody for the time legally in force and will be kept as long as you don’t
request its deletion or cancellation and provided they are adequate, relevant and limited to what is necessary for
the purposes for which they are processed.
However, you may exercise the rights of access, rectification, cancellation, portability, opposition, and withdraw
the right of treatment by sending a letter to Colegio Escandinavo, C/ Camino Ancho, 14 28109 Alcobendas,
Madrid or via email to lopd@escandinavo.com ensuring to attach a copy of the ID of the person making the
request.
The interested party may always contact the Spanish Agency for Data Protection informing of an improper use of
the data provided. We remind you that this school has a Data Protection Officer at your disposal to answer any
questions regarding the processing of your personal data.

Student:

Signature parent/guardian 1

Signature parent/ guardian 2

DNI/NIE parent/ guardian 1

DNI/NIE parent/ guardian 1

AUTHORIZATION FOR THE PROCESSING OF GRAPHIC FILES
We remind you that during the course of the school year, images of students are taken and used in
the composition of graphic files or videos, which are used exclusively for (images will never be
identified with student’s names):


Weekly letters from the school or its staff, for exclusive delivery to the users or their families via a
platform with protected access and only accessible to the parents/guardians.
 Consent
 Non-consent



Publications in any digital or printed format belonging to the school (web, social media, school
brochures for marketing, etc.).
 Consent
 Non-consent



Any other digital or printed publications.
 Consent

 Non-consent

The use of graphic files or videos for any other purpose will only be done with the explicit consent of
the persons concerned.
The use of student images is made with serious respect towards the person, in accordance with
Organic Law 1/1982, of May 5, on Civil Protection of the Right to Honour, Personal and
Family Intimacy and one's own image, erasing any photo or filming that may infringe these
fundamental rights. The images are not used for any purposes other than those expressed, nor are
they transferred to third parties, except those authorized for processing them.
If you do not agree with the treatment of the image of the minor for the indicated purposes, in
accordance with the Organic Law 1/1996, on the Legal Protection of Minors, we remind you that you
can, at any time, express non-compliance to the Association of the Scandinavian school, C / Camino
Ancho, 14 - 28109 Alcobendas, Madrid or via email to lopd@escandinavo.com, ensuring that a
photocopy of the ID of the person making the request is provided.

Student’s name: ……………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………
Student’s signature (if older than 14)i

……………………………………………
Signature guardian 1

………………………………………
Signature guardian 2

…………………………………………
ID nr. student (if older than 14)i

……………………………………………
ID nr. guardian 1

………………………………………
ID nr guardian 2

i

If the student is 14 or older, only the student’s signature is needed according to the Spanish Organic Act 3/2018, of December 5, on the Protection
of Personal Data.

ATT BO I VÄRDFAMILJ – REGLER OCH ANVISNINGAR
Den värdfamilj som du kommer att bo i är noggrant utvald av skolans personal och relationen mellan dig och
värdfamiljen kommer att följas upp under din studietid. Skolan har upprättat ett avtal med varje värdfamilj
angående åtaganden, regler och anvisningar för både värdfamiljen och gästeleven. Innehållet i avtalet redogörs för
nedan tillsammans med råd till dig som gästelev. Vi ber er, gästelev och föräldrar, att noga läsa igenom och
diskutera samtliga punkter och därefter signera medföljande överenskommelse och skicka den till skolan.
Alla gästelever måste bo i en av skolan utsedd värdfamilj. Det är inte tillåtet att ordna boende på egen hand.
1.

Innan du kommer till din värdfamilj
I god tid innan skolstart kommer skolan meddela dig vilken värdfamilj du ska bo i. Samtidigt som du får
uppgifter om familjen, kommer de att få uppgifter om dig. Värdfamiljen skall skriva ett välkomstbrev till
dig och du till dem där du berättar om dig själv och skickar med ett foto på dig och din egen familj.

2.

Läsåret och skoldagen
Du bör kommer till Madrid dagen innan höstterminen börjar. Det aktuella kalendariet finns på skolans
hemsida (www.escandinavo.com). Skolan är öppen mellan 08.00 och 17.00. Mellan dessa tider kan
skoldagen variera för gymnasieeleverna beroende på individuella studieplaner och därmed olika schema.
Ge en kopia på ditt schema till din familj så att de vet om du t ex har sovmorgon en dag och inte blir
oroliga om du inte stiger upp.

3.

Ankomsten till Madrid
Värdfamiljen kommer att möta dig på flygplatsen tillsammans med värdfamiljsansvarig när du kommer
hit och de kommer att se till att du kommer/hittar till skolan första skoldagen.

4.

Relationen mellan dig och din värdfamilj
Du kommer att betrakats som familjemedlem, vilket innebär att du förhoppningsvis snabbt kommer in i
familjegemenskapen. Det är dock viktigt att respektera och följa familjens regler för att undvika
kulturkrockar. Finns det barn eller ungdomar i värdfamiljen ska i princip samma regler gälla för dig som
för dem. Du bör hjälpa till med enklare hushållssysslor såsom dukning och disk.

5.

Bostaden
Det är värdfamiljens uppgift att se till att bostaden hålls ren. Som familjemedlem har du rätt att använda
de gemensamma utrymmena i bostaden, men det är viktigt att familjens behov prioriteras. Du kan inte
använda familjens saker utan att be om lov.

6.

Ditt rum
Du får tillgång till ett eget rum där det finns en säng, en tom garderob eller byrå, en bokhylla, ett
skrivbord, en läslampa och en stol. Värdfamiljen vill inte att du äter på ditt rum. Värdfamiljen får inte
använda ditt rum eller dina personliga ägodelar.

7.

Sängkläder, lakan och städning av ditt rum
Värdfamiljen tillhandahåller sängkläder och handdukar och ser till att dessa byts en gång i veckan. Du
ska alltid hålla ordning på ditt rum. Hur och när rummet ska städas bestäms i samråd mellan dig och
värdfamiljen.

8.

Badrum
Om du inte har eget badrum, måste du komma överens med familjen om när det passar att duscha. Du
har rätt att duscha två gånger per dygn men inte efter kl. 22. Du får ett eget utrymme i badrummet för
dina saker. Du ska se till att alltid lämna badrummet rent och snyggt efter dig.

9.

Tvätt
Familjen tar hand om din tvätt. Om familjen eller du föredrar att du tar hand om din tvätt själv brukar
det naturligtvis gå bra. Om något behöver strykas kan det hända att familjen sköter om detta. I annat fall
får du låna ett strykjärn.

10. Måltider
Värdfamiljen ansvarar för att du får frukost, mellanmål och middag under skoldagarna samt lunch under
veckoslut och lov. Middag äts i princip alltid med familjen och det brukar vara mellan 21.00 och 22.00.
Om värdfamiljen är borta någon kväll, ska de se till att det finns mat till dig ändå. Om du själv blir
försenad till måltider är det viktigt att du ringer och meddelar detta.
Du har rätt till utrymme i kylsåpet för livsmedel som du väljer att köpa själv. Av hygienska skäl är det är
viktigt att alla livsmedel förvaras i köket på angiven plats.
11. Telefon
Du får lov att ta emot samtal och ringa kortare lokalsamtal på familjens fasta telefon under normala tider
på dygnet, men se till att dessa inte överstiger 15 minuter. Kom ihåg att alltid fråga familjen innan. Alla
familjer har dock inte en fast telefon. Du får själv betala familjen för eventuella samtal. Du skall ha en
egen mobiltelefon med spanskt nummer och se till att både skolan och värdfamiljen har detta nummer.
12. Besök
I Spanien är det inte så vanligt att man träffas hemma hos varandra, Det är därför viktigt att fråga din
värdfamilj om lov om du vill bjuda hem en kompis. Det får dock inte bli en vana att man sitter hemma
hos varandra.
13. Övernattning och resa
Du ska alltid sova hos din värdfamilj. Enda undantagen är:
 Om dina föräldrar/vårdnadshavare kommer på besök till Madrid
 Om dina far-morföräldrar kommer på besök till Madrid
Då får du, om du vill, sova på hotell tillsammans med dem. Meddela värdfamiljsansvarig och din
värdfamilj i god tid, med minst 72 timmars varsel från den dagen begäran gäller. Detta gäller inför
helger, lov och under vanliga skolveckor. Exempel; om begäran om övernattning är för en fredag så
måste värdfamiljsansvarig och värdfamilj vara medvetna och accepterat godkännandet från
föräldrarna/vårdnadstagarna redan under tisdagen.
*Alla förfrågningar gällande övernattning utanför värdfamiljens boende avslås om inte begäran har
tillhandahållits med 72 timmars varsel.

Det är således inte tillåtet att sova på hotell med bekanta/släktingar som kommer på besök till Madrid. Undantaget är de
två ovannämnda punkter.

 Om Du reser bort under helger och lov, (Observera att ledighet utöver lovdagar inte ges annat än i
undantagsfall) måste dina föräldrar/vårdnadshavare meddela familjen och värdfamiljsansvarig i god
tid: se ovan punkt gällande 72 timmars varsel.
Det är inte tillåtet att sova över hos andra gästelever.
Om Du inte sover hos din värdfamilj, dvs sover på hotel med dina föräldrar eller sover borta under resa,
så är det till dina föräldrar i Sverige du måste vända dig om det händer något, inte mentorerna.
14. Nyckel
Du får egna nycklar till bostaden. Om du skulle förlora nycklarna står du själv för kostnaderna. Förvara
aldrig värdfamiljens adress tillsammans med nycklarna.
15. Tider
Du ska vara hemma senast kl. 23.00 under vardagar och senast kl. 02.00 natten till lördag och söndag.
Madrid har ett intensivt nattliv och många lokaler öppnar inte förrän efter midnatt och har 18-års gräns.
För er säkerhet är vi stenhårda med utetiderna och gör inga undantag. Överträdelse av utetiderna kan leda till
att Du skickas hem i förtid.
Du skall alltid vara i sällskap om du går ut på kvällen då det alltid finns risker förenade med att leva i en
storstad som Madrid. Betraktad som familjemedlem är det av största vikt att du har en god dialog med
din värdfamilj om din fritid och att du därför berättar vad du gör och med vilka du är. Vi förväntar oss
att våra elever inte kommer hem alkohol- eller drogpåverkade till sina värdfamiljer.
16. Sjukdom
Endast sjukdom räknas som giltig frånvaro från skolan. Om du blir sjuk, ska du eller din värdfamilj
anmäla detta till expeditionen före 09.00 på tfn. 91 650 01 27 eller via mejl colegio@escandinavo.com. Du
ska också meddela dina föräldrar i Sverige.
Om du behöver läkarvård, hjälper din värdfamilj dig att komma till vårdcentralen. Du ska ha med dig
det europeiska sjukförsäkringskortet som ger rätt till gratis sjukvård. Du står själv för kostnaderna för
medicin.
17. Lov (se skolans kalendarium)
Du har möjlighet att vara kvar hos värdfamiljen under skolloven.
Observera att ledighet utöver redan inlagda lediga dagar beviljas endast i undantagsfall.
18. Relationen mellan Skandinaviska skolan och värdfamiljen
Under alla gästelevers studietid, håller skolan kontakten med värdfamiljerna genom telefonsamtal,
hembesök vid behov och genom att bjuda in dem till evenemang på skolan, såsom den årliga julbasaren,
valborg och skolavslutningar.

Värdfamiljerna har förbundit sig att kontakta skolan om fastställda regler och anvisningar inte följs eller
andra problem uppstår. I allvarliga fall kan detta leda till avstängning från vidare undervisning och
hemresa till Sverige. Det är under inga omständigheter tillåtet att komma överens med värdfamiljen om andra
regler som strider mot de regler skolan fastställt.
Skandinaviska skolan fungerar endast som medlare mellan gästeleverna och värdfamiljerna. Detta
innebär att skolan inte kan hållas ansvarig för eventuella skador eller förstörelse som gästelever orsakat.
Detta måste gästeleven tillsammans med sina föräldrar/vårdnadshavare ordna innan hemresan till
Sverige.
19. Kontaktpersoner
Din och dina föräldrar/vårdnadshavares kontaktpersoner är Frida Lundberg och Eva Olsson (mentorer).
Värdfamiljernas kontaktperson är Merete Selnes.
Vid frågor angående betalning, hänvisas till Pia Rymer-Rythén.
Telefon skolan: 00 34 91 650 01 27

Expeditionstider: 08.30-15.30

Kontaktperson

Namn

E-post

Mentorer

Frida Lundberg
Eva Olsson

gymnasiet@escandinavo.com

Värdfamiljansvarig

Merete Selnes

merete.selnes@escandinavo.com

Rektor

Jenny Dettmann

jenny.dettmann@escandinavo.com

Ekonomiansvarig

Pia Rymer-Rythén

ekonomi@escandinavo.com

Administratör

Johanne Liébana

colegio@escandinavo.com

20. Betalning
Föräldrarna/vårdnadshavarna i Sverige betalar värdfamiljsavgiften till skolan. Skolan har skrivit ett
kontrakt med värdfamiljerna och betalar i sin tur till dem. Eventuella kostnader som inte ingår i
värdfamiljsavgiften, t ex användande av familjens fasta telefon, restaurangbesök, resor med familjen, gör
du själv upp med familjen om.
Skulle du av personliga skäl vara tvungen att avbryta sina studier vid Skandinaviska Skolan i Madrid,
eller bli hemskickad p.g.a. regelbrott, utgår värdfamiljavgift för resten av aktuell månad plus ytterligare
en månad. Om du tex avbryter studierna och åker hem den 7 mars, betalas värdfamiljavgift för mars och
april.
21. Avtalsperiod
Avtalet mellan skolan och värdfamiljen gäller hela din studietid på Skandinaviska skolan.
22. Byte av värdfamilj
Om du mot förmodan inte skulle trivas hos din värdfamilj eller vice versa, söker skolan i första hand att
hjälpa till att lösa eventuella problem eller missförstånd som försorsakat att ni inte trivs tillsammans.

Om vi inte hittar en lösning på situationen, ordnar vi en ny familj till dig och hjälper dig att flytta, så
snart som möjligt efter beslut om byte.
Skolan tillåter inte att eleven byter till annan värdfamilj på privat initiativ under pågående termin/läsår.
Några råd och anvisningar
Förmodligen är det första gången som du kommer att bo en längre tid i en värdfamilj, med ett annat språk och
en annan kultur. Ju bättre förberedd du är, desto större är chansen att vistelsen kommer att bli en positiv
upplevelse både för dig och din spanska familj. Tanken med att bo i värdfamilj är ju att du inte bara ska lära
dig språket utan också få ta del av den spanska kukturen.
En trevlig gest är att ha med sig en liten present till familjen när du kommer. Tag gärna med foton och berätta
om din familj, din tillvaro och din hembygd men undvik att göra jämförelser där du framhåller hur mycket
bättre allt är i Sverige.
Det uppskattas alltid om du visar intresse för värdfamiljen och dess medlemmar och för Spanien och och
spansk kultur. Det är också bra att ställa frågor om du inte förstår. Om du får presenter av värdfamiljen är det
viktigt att visa uppskattning och tacka. Om du får möjlighet att följa med på utflykter och resor så tag
chansen! Du bör passa på att umgås med värdfamiljen så mycket som möjligt för att träna språket och lära dig
om spanska vanor och traditioner.
Förhoppningen är att du och din värdfamilj skall lära känna varandra så pass bra att du känner dig som en del
av familjen och du blir behandlad därefter. För att uppnå detta krävs det att du visar respekt för deras sätt att
fungera som familj, att du anpassar dig till deras tider och vanor, att du är artig och alltid frågar först och ber
om lov innan du bjuder hem kompisar (som du i sådana fall presenterar för familjen), tar mat i köket, sätter på
TV:n osv. Tänk också på att visa respekt för det ansvar värdfamiljen tar på sig i samband med att du kommer
till dem. Informera dem alltid var du ska någonstans när du går ut och hör alltid av dig om du blir försenad så
slipper de oroa sig i onödan.
För att undvika att stöta dig med familjen, som ofta lever under enklare förhållanden än du är van vid, är det
viktigt att tänka på att släcka lampor efter sig och att inte slösa med vatten. Både el och vatten är dyrare i
Spanien än in Sverige och dessutom råder det ofta vattenrestriktioner på grund av torka. Förbered dig också
på att ditt rum förmodligen är betydligt mindre och enklare än ditt rum hemma i Sverige.
Slutligen, var en god ”ambassadör” för Sverige och Skandinaviska skolan i Madrid! Vi förväntar oss att du i
alla sammanhang, både i och utanför skolan uppträder som en god representant för Sverige och för vår skola.

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER GYMNASIET
Skandinaviska skolan är en skola för barn/elever från två till nitton år och omfattar förskola,
förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Som svensk utlandsskola med elever från alla
nordiska länder, fungerar skolan också som mötesplats för alla nordbor i Madrid för bevarande och
firande av nordiska traditioner.
Vi förväntar oss att våra elever i alla sammanhang, både i och utanför skolan, uppträder som goda
representanter för sina hemländer och för vår skola samt att alla bidrar till att förstärka vår skolas
goda anseende. De äldre eleverna förväntas alltid vara goda förebilder för de yngre.
Vi kräver en strikt efterlevnad av våra trivsel- och ordningsregler för att läsåret ska bli just så bra
som vi alla önskar.
Vi förväntar oss av dig som elev, att du:
 visar respekt för alla elever, lärare, övrig personal samt besökare.
 visar hänsyn och hjälper andra.
 lyssnar på andra och väntar på din tur då många ska samsas om uppmärksamheten.
 tar ett aktivt ansvar för att vara en god kamrat.
 använder ett vårdat språk och artigheter som ”tack” och hälsningsord.
 kommer i tid till lektionerna och har böcker och annat nödvändigt material med dig.
 respekterar att skolan är en arbetsplats och att alla där har rätt till arbetsro.
 kan arbeta i en arbetsgrupp oberoende av vilka som ingår i gruppen.
 gör ditt bästa i skolarbetet, sköter arbetsuppgifter och läxor efter bästa förmåga.
 hjälper till att hålla skolan ren och snygg. Elever som skräpar ned får en tillsägelse och skall
ordna upp efter sig.
 använder ett trevligt bordsskick i skolrestaurangen.
 ser till att någon av personalen får reda på om något i skolan gått sönder.
 tar ansvar för dina kläder och saker.
 kommer till skolan med passande klädsel. Tänk på att Spanien har en annan kultur och klädkod.
Inga kortkorta kjolar, trasiga jeans eller urringade tröjor samt ingen huvudbonad inomhus.
 ger förslag till personalen om förbättringar eller förändringar om du har några.
Förbud
 Rökförbud gäller för alla på skolans område.
 Det är förbjudet att förtära alkohol eller andra droger på skolan eller på utflykt, lägerskola,
skolresa, etc. Skolan kan ta elev till provtagning vid misstanke om drogmissbruk.
 Elev som skadar något på skolan blir ersättningsskyldig. Läroböckerna är låneböcker och ska
vårdas och lämnas tillbaka i samma skick som de lånats ut. I annat fall blir eleven
ersättningsskyldig.

Frånvaro
 Sjukfrånvaro skall anmälas per telefon eller mejl (colegio@escandinavo.com) till skolans
expedition (91 650 01 27) senast klockan 09.00.
 Som ogiltig frånvaro räknas all frånvaro som inte anmälts till skolans expedition.
Ledighet
 Ledighet utöver redan inlagda lediga dagar beviljas endast i undantagsfall och kan endast
godkännas av rektor.
Prov och arbeten
 Omprovstillfällen ges generellt inte.
 Arbeten, uppsatser och projekt skall lämnas in inom beslutad tidsram. Elev som inte följer
lärarnas tidsplan har inte fullföljt uppgiften.
 Fusk vid provtillfälle leder omedelbart till att provet inte godkänns. Det är förbjudet att ha på sig
hörlurar under provtillfälle. Mobiltelefoner måste vara avstängda.
Åtgärder
Om ovanstående regler inte följs vidtas följande åtgärder:
1. Tillsägelse
2. Varning
3. Avstängning
Konsekvenser om ovanstående regler inte följs
1. Kortare avstängning
2. Samtal med vårdnadshavare och längre avstängning

ÖVERENSKOMMELSE: GÄSTELEV – SKANDINAVISKA SKOLAN I MADRID
Vi har tagit del av dokumentet ”Att bo i värdfamilj – regler och anvisningar” samt ”Trivel- och Ordningsregler
Gymnasiet”.
Vi är införstådda med dokumens innehåll och jag som gästelev förbinder mig att följa skolans regler och
anvisningar.
Vi är också införstådda med att gästeleven inte kan fullfölja sina studier vid Skandinaviska skolan i Madrid om de
regler och anvisningar skolan har angett inte följs.
Med hänsyn till elvernas säkerhet kan vid behov reglerna i detta dokument ändras. Skolan kommer i dessa fall att skriftligen
meddela elever och föräldrar förändringen.

Elevens underskrift

Datum

Namnförtydligande

Vårdnadshavare 1 underskrift

Vårdnadshavare 2 underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

