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Skolan är som ditt arbete. Närvaron i skolan är obligatorisk, du måste vara med på
lektionerna.
Det är viktigt att passa tiderna. Då visar du respekt för både läraren och gruppen.
Du får inte svara i mobilen under lektionerna. Mobilen ska vara på tyst läge. Prata med
läraren innan om du väntar på ett viktigt samtal.
Det är viktigt att vi visar respekt för varandra.
När du inte varit med på lektioner måste du själv ta reda på vad de andra gjort. Du har
inte så många timmar i skolan utan du måste också läsa hemma.
Läkarbesök, tandläkarbesök och besök på myndigheter ska du göra när du inte har
lektioner.
Du måste meddela skolan om du inte kan komma
1. ring skolan mellan klockan 07.30-08.30. Telefonnummer: 0221-25400
(ringer du andra tider får du tala in på telefonsvarare.) eller
2. skicka mejl till din lärare.
Om du är sjuk ofta eller mer än fem dagar måste du visa ett läkarintyg. Det gäller
också vid vård av barn (vab).
I skollagen står att du har rätt att gå utbildningen. Rektor får stänga av dig från skolan
om du är borta för mycket eller om du inte gör framsteg i dina studier.
Behöver du vara ledig mer än tre dagar ska du fylla i en blankett. Rektor bestämmer
om du får ledigt. Du får bara ledigt mer än en vecka om du har speciella skäl.
Blanketten ska lämnas in minst två veckor i förväg.

Jag har fått information om skolans regler.
Jag har förstått dem och vill följa dem.
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