JPP X STYRELSEN

VRG JARLAPLANS

SURVIVAL
GUIDE

Ä rade elever på VRG Jarlaplan, välkomna! Oavsett ifall du

nyligen hade din första dag på Jarla och ännu inte riktigt kan
navigera dig i skolans korridorer, eller kommit tillbaka från
sommarlovet och fortfarande har koden till ditt skåp
memorerat i muskelminne är denna guide utformad just för
dig. Skoltidningen Jarlaplansposten har tillsammans med
elevkårsstyrelsen valt att försöka göra övergången till det
nya skolåret så enkelt som möjligt, främst riktat till nya
elever, men med hopp om att även Jarlas veteraner ska
kunna underhållas och känna igen sig. I denna guide finner ni
allt ni behöver för att klara första skoltiden, och
förhoppningsvis kan ni vända er till den under lite svårare
tider, som exempelvis efter den gången du råkade glömma
portkoden framför en trea… Oroa er inte, allt löser sig,
misstag görs och ibland kommer ni att bli tillsagda om
ljudnivån i blomman eller blickade av personalen i Café Blond.
Det viktigaste är såklart att ni gör ert bästa, och här vill vi
bidra! I denna s.k. Survival Guiden får ni läsa om allt stort
och smått som har att göra med hur ni som bäst klarar er
på Jarla. Läs, diskutera, skratta och, framförallt, LYCKA
TILL!

Hälsningar, Jarlaplanspostens redaktion
och elevkårsstyrelsen

Innehållsförteckning

Serieklipp ...................................................................................................... s. 2
Guide till Jarlaplans utskott ............................................... s. 4
Guide till kommittéerna på Jarla ................................... s. 6
Guide till Jarlas råttor och tvålar ............................... s. 8
Guide till Do’s and Don’ts på Jarla .............................. s. 9
Quiz: Vilken Jarla-stereotyp är du? ............................ s. 10
Tips från coachen (en av lärarna på Jarla) ............ s 12
Guide traditioner på Jarlaplan ........................................... s. 14
Klassisk Jarla-gähda-musik................................................... s. 15
Redaktion och VÄLDIGT viktig information ........... s. 16

1

2

Av: Sydney Tunér
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GUIDE TILL UTSKOTT
En stor del av den s.k Jarlaandan är gemenskapen, traditionerna,
inkluderingen och de många aktiviteterna som eleverna får ta del av, och
bakom dessa står faktiskt, tro det eller ej, de olika utskotten på Jarlas. I
början av varje läsår har Jarlas elever möjlighet att bidra lite extra till
andan genom att söka en post hos utskotten, och ni kan därmed
använda denna guide som ett sätt att hitta vilket utskott som känns rätt
- alternativt för att veta vilka du har att tacka för Jarlas många plus i
kanterna!
@traditionsutskottet
Som ni från denna guide fått reda på har Jarla en väldig massa traditioner,
och såklart firas minst lika många högtider. Att skolan då ser ut som den
gör, sirligt och härligt dekorerad, ligger traditionsutskottet bakom. Förutom
att spendera extra timmar dekorerandes i skolan står Winston Marklund
och hans utskott också för att informera om och styra upp inför alla dessa
högtider, temadagar och liknande traditioner, bland annat genom
kostymtävlingar och godisjakter.
@trivselutskottet
Trivseln på skolan är A och O för detta utskott. Trivselansvarig Belinda
Struwe beskriver själv att det största målet för utskottet är en god
sammanhållning på skolan. För att uppnå detta lägger de stort fokus på
elevhälsan, uppmärksammar kring viktiga ämnen, som stress och mental
hälsa, samt anordnar diverse aktiviteter m.m. Dessutom har trivselutskottet
hand om skolans fadderverksamhet och ansvar för att distribuera gratis
mensskydd till eleverna.
@studentutskottet2023
Studentutskottet ansvarar, som titeln avslöjar, för skolans studentfiranden,
men dem behöver ni inte oroa er om förrän i trean!
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@evenemangsutskottet
Noah Rutherhills evenemangsutskott anordnar Jarlas större event och
aktiviteter, ofta i samarbete med de andra utskotten. Turneringar i
volleyboll, pingis och padel, AWs på Fat Franks, klädbytardagar och
mycket mer står här på agendan för året och rekommenderas
@kommunikationsutskottet
Med den grafiskt skickliga Clara Taube i täten sköter detta utskott
styrelsens kommunikation och förmedling av information, exempelvis
genom elevkårens instagram. Dessutom har kommunikationsutskottet
hand om årsboken samt designen på skolans snygga merch.

@sponsekonomiutskottet
Jarlas många samarbeten och rabatter har vi spons- och ekonomiutskottet
att tacka för. Sponsansvarig Hannah Nowinski och ekonomiansvarig
Katrina Lyall Folkman kämpar tillsammans hårt med sina utskott för att
Jarla endast ska få det bästa av bästa! Jarlakortets många bonusar på
företag, restauranger och affärer samt förmåner och gratis tilltugg under
evenemang sparar sannerligen lite cash för eleverna på skolan, och det
tackar ju ingen nej till!
@samlingsutskottet
Under fredagssamlingarna i Café Blond är underhållning i fokus, och
samma är det för utskottet som håller i dem. Samlingsutskottet, under
ledning av Bianca Spagnoli, står för skapandet av en stor del av nöjet som
skolans elever får ta del av, däribland fredagssamlingarna, samt de
sketcher och videos som läggs upp på utskottets instagram och
youtubekanal @Jarlaplans Samlingsutskott.

Av: Mildred Henning
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KOMMITTÈER
Jarlaplansposten (JPP): Jarlaplans skoltidning. Publicerar både
fysiska och digitala upplagor en gång i månaden, som innehåller
artiklar, videos och andra roliga inslag.
Lunchkonsertskommittén: Anordnar skolans lunchkonserter. De är
fartfyllda event i Café Blond eller musiksalarna, där elever från
alla linjer får möjlighet att uppträda med nummer inför en publik.
Pokerkommittén: Anordnar pokerturneringar och samlar eleverna i
professionella spel.
Jarlaballas: Jarlaplans basketlag. Kända för att vara en av
Stockholms gymnasiums bästa korplag.
Jarlaplans Damfotboll & Herrfotboll: Skolans fotbollslag. Visar
upp otroligt bollsinne och samlar hela skolan inför matcher.
Jarlaklacken + Jarlaplan Cheer: Skolans organiserade klack.
Klacken uppfinner hejaramsor och fixar stora publiker, medans
cheerleaders med otroliga dräkter och pom-poms utför trick och
volter för att tagga till supportrarna samt lagen.
(OBS! DETTA ÄR INTE ALLA!)
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PROCESSBESKRIVNING
( FEATURING: KOMMITTEANSVARIG VERA JOELSSON )

Nu kryllar det av nya elever på Jarlaplan och det kan ibland vara lite krångligt att
fullständigt förstå hur man deltar i komitteernas aktiviteter. Men frukta ej!
Experten och kommitteeansvariga Vera Joelsson har bjudits in för att kort och
koncist förklara hur processen fungerar.

HUR SÖKER MAN?
Först och främst krävs det att du
bestämmer dig för vilken eller vilka
kommitteer du vill söka till.
Undersök dina egna intressen och
leta sedan efter en klubb som kanske
passar dig lite extra. När du väl har
bestämt dig bör du kontakta den
ansvarige för just den kommitten,
genom exempelvis Gmail eller
Instagram-DM. Mailadressen finner
du på elevkårens hemsida, under
fliken
“KOMMITTEER”,
och
Instagram-kontot är endast en
sökning bort.
Vissa kommitteer kräver någon slags
intervju för medlemskap, medans
andra är öppna för alla. Till de
klubbar som man måste söka till,
får du innan kolla in deras
intervjutider och boka in dig där!
Resten behöver man endast show up,
oftast publiceras då tid och plats
för mötena på kommitteernas
Instagram-konton.

SKAPA EN EGEN KOMMITTE:
Om du istället känner att du inte vill gå
med i en befintlig kommitte, kan du
självklart skapa din egen! Börja först
med att etablera en grundidé till en
klubb, här kan du exempelvis utgå
ifrån vad du tycker om att göra. När
detta väl är klart, så kan du kontakta
Vera Joelsson och presentera dina
tankar för henne. Detta gör du
antingen genom ett mail eller genom att
gå fram till henne i skolan. Vera hjälper
sedan dig med starten, får ut din
kommitte på elevkårens hemsida och
paxar en monter åt dig på kommittemässan. Vera Joelsson är mycket
öppen för alla slags klubbar, men
påpekar att det inte accepteras med
kränkande eller oschyssta idéer.

Isabel Banegas
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Det som delar Jarla i två
Att börja gymnasiet är inte helt lätt. I en ny miljö med nya människor kommer vissa utav er
hamna i en identitetskris och klura på frågor som “vem är jag?”. Till er vill jag nu sträcka ut
en hjälpande hand. Så låt oss hoppa över skitsnacket och gå till den enda frågan som
betyder något “är du en råtta eller en tvål?”. Nej jag syftar varken på djuret eller
rengöringsmedlet utan på de klädstilar som delar Jarlaplan i två. För att ni ska förstå
skillnaderna mellan dessa har jag gjort två starterpacks

RÅTTA
CK
A
P
R
E
T
R
A
ST

TVÅL
STARTER
PACK

Nu måste ni bestämma er vilken sida av Jarlaplan ni vill tillhöra, men
oroa er inte - väljer ni fel så är det bara 3 år kvar till studenten.
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DO'S AND DONT'S
I ren och skär jarlaanda tänkte vi dela med oss av våra
bästa tips för att överleva vardagen på skolan.

DO'S
Respektera och var trevlig mot
lärare, matpersonal och all annan
personal på skolan. Glöm inte att
hälsa godmorgon till AK.

Lär er portkoden.

DONT'S
Trängs inte i matkön (om det
inte är panik).
Förstöra sällskapsspel i
Blomman.

Gå på evenemang!!

Trashtalka skolan eller elever
på Jarla.

Skaffa en korridorscrush.

Vara för högljudd i Blomman.

Klassincest.

Klassincest.

Gör läxor på rasterna för att få
ihop planeringen.

Sätta tuggummin under bordet.

Fika i blomman under
håltimmar.
Vara öppen för att skaffa
kompisar över klass- eller
årskursgränserna.
Gå på samlingarna :D
Sök till ett utskott!!

Störa de som jammar i
musikrummen.
Hacka Kahooterna och lägga in
spamkonton.
Falla för grupptryck.
Ge Jarlakillarna för mycket
cred.. #BortMedHybrisen

Skaffa kaffekort, otroligt värt i
längden.

Snatta i blond

Bli medlem i JPP!

Missa chansen att bli medlem i
JPP…
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www.Jarlabloggen/QUIZzzzzzz<33.com
VILKEN JARLA-STEREOTYP ÄR DU?
SAMMARE, EKONOMIARE ELLER ESTETARE?

PICK YOUR POISON
1) Ett 6-pack 3.5or, klunkar och hoppas på det bästa.
ELLER
x) Gredos<33
2) Sista-minuten-smuggel

VILKEN GRLPWR-FILM SÄTTER DU PÅ EN BAKISSÖNDAG?
1) Erin Brockovich
x) Legally Blonde
2) Coffy

VAD BESTÄLLER DU I BLOND?
1) Morotskaka
x) Kaffe
2) Toast
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ÄR DU RÅTTAN ELLER TVÅLEN?
1) Råttan
x) Tvålen
2) Vägrar definiera min stil

VAD LYSSNAR DU PÅ?
1) P3 Dokumentär
x) Svensk hiphop
2) Vägrar definiera min stil

VAR HÄNGER DU HELST I SKOLAN?
1) I Blond
x) Pingisbordet
2) Stora toaletten på trean

RESULTAT
Flest 1: Världsvan sammare
Flest X: Ekonomi-gäri
Flest 2: Jarlas stolthet (estet)
AV: STELLA BIRGERSSON OCH VERA ATTERFORS
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TIPS FRÅN COACHEN
Läsåret är igång och det kan vara
svårt att veta hur skolgången på just
Jarlaplan fungerar. Man får många
intryck av andra elever om hur det
kan vara, men de riktiga experterna
på detta ämnet måste ändå vara
lärarna. Därmed har JPP bjudit in
sin alldeles egna coach för att ge
lite tips och tricks om framtiden.
Kära
läsare,
välkomna
David
Borgbrant!!!
PRESENTERA DIG SJÄLV:
Jag heter David och är matte och
samhällslärare på skolan. Jag har
jobbat här i… ja, vad blir det?
Ungefär 7 år. Vad vill man veta mer?
Vad jag gör på fritiden? Mitt största
intresse är att bada, och jag
vinterbadar jättemycket. Sen så
spelar jag rätt så mycket padel
också.

Vad tycker du om gemenskapen,
den så kallade Jarlaandan?
Det jag upplever av skolan är att
det är en generellt är bra och rolig
stämning. Jag tycker också att det
är fantastiskt att eleverna går i
blandade klasser och att det är så
olika program. Vi har det estetiska
programmet som gör något med
omgivningen här, att man går på
konserter och sådant, och det är
häftigt att det händer mycket,
exempelvis
Model
European
Parliament. Det finns helt enkelt
mycket på skolan som gör att det
är en viss gemenskap.
Favoritkollega?
Favoritkollega? Oj… Då får jag väl
säga Sven Karvonen då!

Är det sant att man får bättre
immunförsvar av att vinterbada?
Det finns tyvärr väldigt lite forskning
om det där, men man kan ju alltid
hoppas!
Bästa med att jobba här?
Det som är supertydligt för mig är att
det bästa med att jobba på
Jarlaplan är att träffa alla elever.
Att undervisa och få lära ut om saker
som jag själv tycker är intressant och
sen försöka få det att bli intressant
för eleverna.
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Vem är din “fashion-inspo” och
har du på något vis ändrat din stil
under karriären här?
De är jag själv! Haha! Men nej,
skolan har inte ändrat min stil. Jag
gillar att handla på lite olika ställen,
men har börjat handla mer och mer
andrahands, alltså second hand.
Det finns många skäl bakom det,
dels tycker jag att det är roligt med
gamla stilar och plagg, sen också
någon form av miljömässigt
tänkande.
Jag
tycker
att
återanvändning är en viktig fråga.
Sen så tycker jag det är mysigt att
gå i sådana butiker.
Några extra bra tips till de nya
ettorna?
Hmmm… För mig så tänker jag att
man inte ska hänga upp sig för
mycket på betyg och på att
prestera så bra som möjligt. Klart
ska man göra sitt bästa, men försök
vara nyfiken och trots att man inte
är det kan man skapa en nyfikenhet
genom att ställa frågor. Försök
sätta dig in i saker, läs om de och
kolla på dokumentärer. Då kan man
märka att “det här är ju verkligen
intressant”, då vill man lära sig mer.
Det en bättre strategi än att “jag
ska göra exakt såhär för att få det
bästa betyget”, det är bättre att
bara vara nyfiken och tycka saker
är spännande.

Vad ser du elever göra för rätt och
fel i skolan? (Vad är dina do’s and
don’ts?)
DO’S: Finaste jag vet med elevers
beteende på skolan är när de bjuder
in alla, alltså att de försöker ser till att
alla är med. Jag tycker att man som
elev ska kolla i skolan om någon
exempelvis sitter ensam i matsalen,
och sedan slå sig ned bredvid den.
DON'TS: Var inte taskiga mot
varandra, var snälla. Man ska tänka
på vad man säger, samtidigt som
man har sin omgivning i åtanke.
Hur ser du att eleverna utvecklas
under åren här? Något gemensamt
mönster?
Det är en rolig del av ens jobb, att det
är en sån himla skillnad från att se er i
1an och 2an till att se er i 3an. Som
lärare släpper man lite undan för
undan. Ni blir mer vuxna och mogna,
så man kan ta det mer och mer lugnt
och ge mer ansvar till eleverna. Jag
tycker även det är kul att se eleverna
ta det ansvaret. Det är häftigt att se
när eleverna blir mer självständiga
med sin tanke också.

Mildred
Henning &
Isabel
Banegas
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GUIDE:
JARLAS TRADITIONER

arlaplan är en skola känd
för
sina
storslagna
traditioner. Först ut har vi
såklart “Jarloween”. Viktor
Rydbergs Jarlaplans egna
halloween som utspelar sig
traditionsenligt dagen innan
höstlovet. Hela skolan ska klä
ut sig och du ska vara beredd
på att alla - ofta till och med
lärarna: tar detta på stort
allvar. Börja spåna redan nu
på någon kostymidé! Tänk
kreativt och kom ihåg att
priser delas ut för bästa
utklädnad. Senare i December
kommer “Jarlafton”, med allt
från secret santa till polka
hälsningar. Det vill du inte
missa. Perfekt för att få lite
julkänsla. Och sen får vi inte
glömma alla hjärtans dag;
“Jarloveplan”,

där du bland annat kan nominera
ut årets “par”. Men traditionerna
tar inte slut där. I mars har vi
också, förstås, VRGs “Fashion
day”, där du har chansen att klä
ut dig i någon riktigt cool
‘Runway Ready’ outfit och
matcha ihop dina häftigaste
plagg. Inte långt därefter väntar
Jarlaplans “Påskafton” där du kan
delta i en spännande äggjakt med
ledtrådar. Sist ut har vi “Jarla
pride” där skolan fylls med kärlek
och lokalerna pyntas i starka
färger. Håll utkik under årets
gång på både elevkårens och
tradition utskottets instagram så
att du inte missar något!

Nelly Lagercrantz
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DET HÄR
SPELAS PÅ:

EN KLASSISK

JARLAFEST

DJ's:
Mildred Henning
& Isabel Banegas
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REDAKTIONEN
STELLA

TILDA

ISABEL

NELLY

MAJA

MILDRED
KELLY
SYDNEY
VERA

WINSTON
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Tre steg till odödlig cred på Jarla:
Här hittar du JPP och elevkårsstyrelsen på internet:
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TA C K

@Jarlaplansposten
@Jarlaselevkar

Ö
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1 INSTAGRAM
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Hemsida

www.Jarlaplansposten.com
www.Jarlaplanselevkår.com

YOUTUBE
@Jarlaplansposten
@JPL Elevkår
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ALLT GRAFISKT I DENNA UPPLAGA
ÄR UTFORMAT AV STELLA BIRGERSSON
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JPP X STYRELSEN
BLI MEDLEMMAR
Jarlaplansposten

Elevkåren

ALLT GRAFISKT I DENNA UPPLAGA
ÄR UTFORMAT AV STELLA BIRGERSSON
STORT tack till Printrun som
gör våra fysiska upplagor
möjliga<3
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