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Bra att veta 

En dator per elev 
I Ängelholms kommuns skolor får alla elever låna en egen dator för sitt 
skolarbete. Du kommer att få din dator redan terminens andra eller tredje dag. 
Du måste därför läsa och underteckna bifogade datorkontrakt och lämna 
blanketten till din mentor redan på uppropsdagen. 

 
Busskort/tågkort 
Elev som inte är folkbokförd i Ängelholms kommun 
Busskortsärenden hanteras av elevens hemkommun. Elev som studerar vid 
Ängelholms Gymnasieskola och är folkbokförd i annan kommun ansöker via 
sin hemkommun och får busskort därifrån. Ta kontakt med din hem-
kommun och fråga om du är osäker. 
 

Elev som är folkbokförd i Ängelholms kommun 
För elev folkbokförd i Ängelholms kommun är det kundtjänst i stadshuset som har hand om alla 
ärenden gällande busskort/tågkort. Elever som har behov av busskort och som uppfyller gällande 
regler ska lämna in ansökan på www.engelholm.se (skriv ordet busskort i sökrutan). Ansök idag om 
du inte redan har gjort det. 
Korten skickas ut från Skånetrafiken under första skolveckan. De första fem dagarna på terminen 
kan du åka utan busskort på Skånetrafikens bussar. Om du har frågor är du välkommen att kontakta 
kundtjänst på telefon 0431-870 00 eller via e-post info@engelholm.se. 

 

Bibliotekskort för gymnasiebiblioteken 
Alla bibliotek i nordvästra Skåne har ett gemensamt bibliotekskort och om du inte 
redan har ett lånekort ber vi dig kontakta ditt närmaste bibliotek och registrera dig som 
låntagare. På www.bibliotekfh.se kan du under rubriken Vi erbjuder – Skaffa 
bibliotekskort ladda ner det förbindelsekort som du behöver om du är under 18 år.  
 
Efter uppropsdagen startar skolan med lektioner enligt schema. Då många av våra 

läroböcker lånas ut via gymnasiebiblioteket är det viktigt att du har med ditt lånekort redan vid 
skolstarten.  

 

E-tjänst inför skolstart 
För att skolan ska ha aktuella uppgifter måste vårdnadshavare alternativt myndiga 
elever lämna in diverse uppgifter inför det nya läsåret. Med vår e-tjänst inför skolstart 
lämnas alla uppgifter in vid läsårsstarten och följande år behöver uppgifterna endas 
kontrolleras och ändras vid behov. Du behöver e-legitimation (BankID) och en e-
postadress för att kunna använda tjänsten. Om det finns två vårdnadshavare måste 
båda signera med e-legitimation. 

 
Tjänsten öppnar i samband med skolstarten och nås via adressen https://eservice.engelholm.se och du kan 

 Lämna anhöriguppgifter 

 Få information om fotograferingspolicy 

 Anmäla specialkost 

 Ansökan om modersmålsundervisning 
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Fronter 
Ängelholms kommun använder sig av lärplattformen Fronter för lärande 
och samarbete. Fronter är en webbaserad plattform på vilken man kan 
arbeta, få information, kommunicera och ha tillgång till material. Den 
används inom alla verksamheter, från förskolan upp till vuxenutbildningar. 
Användare är elever, men även deras vårdnadshavare samt personal på 
skolorna. 

Fronter19 
När höstterminen startar kommer vårdnadshavare och elever att mötas av ett nytt utseende och nya 
funktioner när man loggar in på Fronter. Det beror på att gamla Fronter ersatts med den modernare 
och mobilanpassade versionen Fronter 19. Vårdnadshavare loggar in med bank-ID eller mobilt bank-
ID. Appen till Fronter 19 kommer vara tillgänglig att ladda ner när höstterminen startar. 
 

Vårdnadshavare loggar in med BankID på www.engelholm.se  E-tjänster, elever loggar in via 
skolfederation på https://engelholm-fronter.itslearning.com  
 

Frånvaro 
I samband med införandet av nya Fronter 19 kommer även ett nytt sätt att anmäla 
frånvaro. Anmälan kommer göras via en app som heter Tieto Education. Appen 
finns tillgänglig idag till Android och Iphone men själva frånvarohanteringen genom 
appen kommer först att fungera från skolstart.  
Har du inte en smart telefon eller läsplatta kan du kontakta skolexpeditionen  på 
telefon 0431-46 87 00.  
 
 
 

 
 

Vårdnadshavarträff 
Höstens vårdnadshavarträffar äger rum enligt nedan. Här får du träffa rektor och personal från vårt 
elevhälsoteam, studie- och yrkesvägledare samt klassens mentor och eventuellt andra undervisande 
lärare. Reservera aktuell tid redan nu. 
 
Tisdagen den 3 september kl 18.00 – samtliga program på Rönnegymnasiet utom Introduktions-
programmen. Samling i aulan. 
Tisdagen den 10 september kl 18.00 – samtliga program på Valhall College. Samling i matsalen. 
 
Tid för Introduktionsprogrammen meddelas senare. 
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