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Reglerna kommer att ändras under läsårets gång, eftersom vi arbetar fram dem
tillsammans med eleverna och ändrar efter behov.
När vi behöver nya regler tar vi upp samtal i klasserna.
Lärarna samråder sedan på kollegiet och återkopplar till klasserna, innan reglerna
bestäms.
Olika klasser och grupper kan ha egna regler, utöver dessa.
Vi möter varandra med hänsyn och respekt i ord och handling.
Om vi blir osams löser vi det med samtal. Säg SLUTA eller STOPP när en situation blir
obehaglig!
Vi hjälper varandra att respektera SLUTA och STOPP.
Vi tänker på att inte störa lektioner, samtal och måltider.
Om en elev använder ett föremål på ett störande sätt kan läraren ta hand om det.
Skor, ytterkläder och väska har sin plats utanför klassrummet.
Lämna inte värdesaker i korridoren – lämna dem till en lärare som kan låsa in dem under
skoldagen.
Mobiltelefoner hålls avstängda på skolans område, om inte annat överenskommits med lärare.
Mobiltelefonen lämnas till läraren på morgonen och hålls inlåst under dagen.
Elever i klass 7-9 kan använda mobilerna under raster, utanför skolans område.
Skolans telefon får användas vid samtal som är nödvändiga, t ex vid sjukdom. Om en elev
mår dåligt ringer läraren hem.
Vi hjälps åt att göra rasterna roliga och meningsfulla. För rasterna kommer vi kontinuerligt
överens om nya regler när det behövs.
God närvaro på lektionerna är viktigt. Därför skall man vara i klassrummet när lektionen
börjar och inte lämna lektionen i onödan. I möjligaste mån sköter vi därför telefonsamtal,
privata samtal med lärare, vattendrickning, toabesök etc på rasterna.
Förutom de regler vi gör upp för att få en bra miljö för samvaro och arbete på Linnéskolan
finns det lagar och författningar som gäller i skolan. Skolverkets text ”Trygghet och studiero”
förklarar hur några av dessa lagar bör tolkas i skolan (se bilaga). Andra viktiga lagar är
Arbetsmiljölagen och Tobakslagen.
Linnéskolan är en tobaksfri zon. Det är ej tillåtet för elever att använda tobak under skoltid,
varken i närheten av skolan eller på annan plats.
För vuxna gäller att rökning ej är tillåtet i närheten av skolan och förskolan (rökfritt till 50 m
från ingångarna, enligt Alingsås kommunspolicy). Detta för att ingen skall behöva utsättas för
passiv rökning i skolan eller förskolan eller på väg in eller ut.

