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Förmånspolicy, elever, Curt Nicolin Gymnasiet AB (CNG) 
 
Curt Nicolin Gymnasiet satsar på dig som elev och förväntar sig att du satsar 
på att genomföra din utbildning på bästa sätt. CNG möjliggör för eleven att 
skaffa sig en bra utgångsposition för fortsatta studier eller fortsatt yrkes-
karriär. Detta görs genom ett att vi tillhandahåller både utrustning och tjänst-
er. Vissa av dessa går utöver det som man normalt gör på gymnasieskolor, 
här kallas de förmåner och de är till del villkorade på så sätt att man förut-
sätts att på olika sätt sköta sin utbildning för att kunna fullt nyttja dem. 
 
 
Förmåner 
Curt Nicolin Gymnasiet tillhandahåller följande förmåner 

• Tillgång till en bärbar dator som förutom i skolan (skall alltid vara 
möjligt) kan brukas privat och dessutom utanför skolan. 

• Körkortsbidrag; teori samt körlektioner. Fritt inom givna gränser. 

• Möjlighet till utlandspraktik/utlandsvistelse. 

• Möjlighet till sommarjobb. 

• Fritt träningskort på Medley Östergötland. 
 
 
Villkor för förmåner 
För att få tillgång till förmåner enligt ovanstående krävs av eleven att hen; 

• agerar i överensstämmelse med de ordningsregler som gäller på 
skolan. 

• är närvarande och aktiv på lektioner, enbart tillåten frånvaro 
accepteras. 

• på ett ansvarsfullt sätt sköter sina studier på CNG och eventuell APL i 
våra partnerföretag. 

• hanterar sin dator enligt överenskomna regler. 
 
 
Konsekvenser 
Om villkoren inte uppfylls görs en individuell bedömning som kan resultera i 
att eleven kan förlora sina förmåner. I det fall någon eller fler av förmånerna 
tas bort skall detta beslutas av rektor och meddelas målsman för eleven av 
elevens mentor. 
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