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På Linnéskolan har vi ett delat ledarskap. Alla medarbetare är med och funderar och bestämmer om olika
frågor, och varje lärare har ett stort eget ansvar när det gäller att forma undervisningen. För dig som elev och
förälder är det oftast klassläraren som är den person du vänder dig till först när du undrar något, som hjälper
till att lösa det mesta som dyker upp under vägen.
I samtal under skoldagen, på lektioner och raster, är eleverna med och formar vad som uppstår.
Högstadieklassen bildar skolans elevråd och agerar som elevrepresentanter i arbetsmiljöarbetet, och vi hittar
olika former för att hitta möjligheter för elever i alla åldrar att påverka arbetsmiljö, mat, trivsel.
ordningsregler med mera.
Vi önskar även ha levande samtal med och mellan föräldrar, i olika sammanhang, former och forum.
Det finns möjlighet för dig som förälder att vara med i skolans föräldraråd, ett forum för information,
samtal och samarbete. Café Linné i november, brukar bli ett nav för föräldrasamtal och -samarbete. I år
tänkte vi bryta traditionen med Café Linné i april, och i stället ha en trädgårdsfest-dag, för samvaro
och grejande tillsammans
Som rektor är det min allra viktigaste uppgift är att garantera att alla elever får den undervisning och det stöd
som de har rätt till. Mycket av det som vanligen hör till en rektors uppgifter kan även andra lärare utföra,
eller är till sådant som vi tillsammans kommer överens om i kollegiet.
Men det finns en del uppgifter som en rektor inte får delegera (lämna till andra att beslutat om), utan måste
bestämma själv (paragraferna hänvisar till nya skollagen 2010:800):
• placering i särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning
(3 kap. 11 §); ;anpassad studiegång (3 kap. 12 §); avstängning (5 kap. 14§); ledighet i de obligatoriska skolformerna
som avser längre tid än tio dagar (7 kap. 17 §); befrielse från obligatoriska inslag i undervisningen i de obligatoriska
skolformerna (7 kap 19 §).
Vissa beslut kan överklagas till förvaltningsrätten eller Skolväsendets överklagandenämnd. Sådana beslut meddelas
alltid skriftligt, med information om hur överklagan går till. Hit hör beslut om anpassad studiegång, åtgärdsprogram,
avstängning och om befrielse från obligatoriska inslag.

Huvudman för Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan är Alingsås Waldorfskoleförening, som är en
ideell, idéburen och icke vinstdrivande förening, öppen för medlemskap. Vi är glada för alla som vill vara
medlemmar! Sätt in 100 kr på bg 5032-0308, Alingsås Waldorfskoleförening, skriv namn och ’medlem’
2017.
Ordförande i Alingsås Waldorfskoleförenings styrelse är Carin Odell. Föreningen har årsmöte i slutet av
oktober. Då väljs ny styrelse, bestående av medarbetare och föräldrar som vill vara med och bära
huvudmannaskapet. Alla är välkomna att delta i årsmötet, då vi blickar bakåt på det gångna verksamhetsåret,
och framåt, med tankar och året som kommer och om utveckling på längre sikt.
Det går alltid bra att vända sig till mig som rektor med stora och små frågor och med goda idéer
och förslag. Du når mig allra bäst via mejlen, helena@linneskolan.se
Den vägen kan vi även bestämma tid för samtal. Jag arbetar ju också som lärare under skoldagen, så samtal
passar mig bäst tidig morgon eller på eftermiddagen.
Med vänlig hälsning
Helena Rödholm Siegrist

Just vi som är just här just nu
skapar mening tillsammans.
Vår kommunikation skall vara
sann, nyfiken,
ärlig, seriös,
humoristisk och lärande.
Varje dag
bär på nya möjligheter
till möten och lärande.

