Malmö 15 augusti 2022

Skolstart på Bryggeriets gymnasium
Måndag den 22 augusti klockan 10.00 börjar läsåret med upprop och information om skolan.
Vi möter dig vid entrén så du vet var du ska vara. Du kommer att träffa skolans personal och alla
de andra eleverna i årskurs 1.
Vi äter lunch tillsammans på skolan och räknar med att avsluta runt kl. 14.00.
Tisdag den 23 augusti ses vi kl. 9.00 - ca 15.30
Du får din skoldator och efter gemensam lunch på skolan är det stadsvandring för hela årskurs 1.
Vi avslutar dagen i Pildammsparken.
Onsdag den 24 augusti ses vi kl. 9.00
Du har lektioner enligt ditt schema.
Torsdag den 25 augusti ses vi kl. 9.00
Du har lektioner enligt ditt schema.
Fredag den 26 augusti
Heldag med alla elever i årskurs 1-3 som läser samma profil. Närmare information får du under
veckan.
Till föräldrar och vårdnadshavare
Under första skoldagen, måndagen den 22 augusti, delar vi ut (eller skickar via mail) de
blanketter som behövs inför skolstarten. Dessa bör fyllas i och returneras till oss direkt så att vi har
dem inför tisdagens utdelning av skoldatorn och annat material.
Föräldramöte måndagen den 29 augusti kl. 17.00 till 19.00.
Som vårdnadshavare träffar du oss i personalen och får bland annat dina inloggningsuppgifter
samt information om Schoolsoft så att du kan vara aktiv och följa med i skolans
informationsflöde.
Vi bjuder på kaffe/te och smörgås från kl. 17.00 och räknar med att starta mötet kl. 17.30.
Busskort
Vi på skolan administrerar inte busskort. Detta hanteras av de olika hemkommunerna, utifrån
deras egna regler. Kontakta utbildningsförvaltningen i den kommun som eleven tillhör.
Danska elever bör söka ungdomskort hos SU så fort som möjligt.
Varmt välkommen
/personalen på Bryggeriets gymnasium
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