
  
 

 

Välkommen till Wasaskolan! 
 
För att få så bra trivsel och ett så bra arbetsklimat som möjligt, har vi sammanställt följande 
häfte med regler och annan viktig information. Läs igenom, spara och använd som hjälp när du 
undrar över något. 

Wasaskolans ordningsregler 
 
Allmänt 

• Alla har ansvar för att hålla ordning på sina saker och att hålla rent och snyggt omkring 
sig. 

• Alla har ansvar för att vara rädda om skolans möbler, utrustning och lokaler. 

• Lärare har rätt att beslagta din mobiltelefon om hon/han anser att den stör under lektionen. 

• Rökning är enligt lag förbjuden inom skolans område för övrigt gäller skolans tobakspolicy. 
• Parkering: Bilar och cyklar placeras på skolans bilparkering respektive i cykelställ. På 

Gamla Linnerydsvägen är parkering förbjuden. 
• På Wasaskolan håller vi tiderna, för att visa respekt för varandra. 
 
Elevskåp 
• Elevskåpen är avsedda för förvaring av läromedel, skolmaterial, ytterkläder etc. Skåpet 

lämnas i samma skick som du fick det, i annat fall kan du bli ersättningsskyldig. 
• Skolan förfogar över dubblettnyckel till alla skåp och skåpen kan öppnas av skolledningen 

om vi misstänker att du förvarar sådant som inte hör hemma i skolan. Det innebär också att 
vi kan, om du begär det, öppna skåpet för någon kamrat för att hämta något som du 
behöver. 

• Ej tillbakalämnad eller borttappad nyckel ska ersättas med 300 kr. 

Frånvaro 
• Vårdnadshavare/boendepersonal är skyldig att snarast anmäla en omyndig elevs 

frånvaro. Myndig elev är skyldig att själv anmäla frånvaro. Anmälan görs till skolsköterskan 
 0477 444 68 (telefonsvarare), före 08:30. Anmälan kan även göras kvällen innan eller 
tidigt på morgonen. Ny anmälan för varje ny sjukdag om inte annat meddelats. 

• Är eleven på APL ska även företaget kontaktas om frånvaron. Vårdnadshavare och elev 
ansvarar för att detta sker. 

• När det gäller omyndig elev, får vårdnadshavare information om frånvaro samma dag via 
mail från vårt närvarosystem Skola24. 
 

Läromedel 
• Vi tillämpar principen ”låneläromedel”. Det innebär att eleven efter avslutade kurser 

återlämnar läromedel. Om så ej sker är vårdnadshavaren/eleven ersättningsskyldig.  
• Förbrukningsmateriel i form av papper, pennor, linjal etc. har du själv med dig. 

 
IT-policy 
• Var aktsam om IT-utrustningen. 
• Lämna inte ut lösenord till någon annan. 



   

• Användning av IT-utrustning får inte strida mot gällande lagstiftning, vedertagna 
demokratiska värden, god sed och goda etiska normer. Informationen ska följa Tingsryds 
Kommuns informationssäkerhetspolicy. (Se Tingsryds Kommuns hemsida) 

• Elevdatorerna / Chromebook omfattas av egna avtal. 
• Elevdatorerna / Chromebook används endast till skolarbete på lektionstid. 
 
Dessa ordningsregler är utarbetade tillsammans med elevskyddsombuden på Wasaskolan. Alla 
elever har fått vara med och ge synpunkter under arbetets gång. Ordningsreglerna utvärderas 
och revideras i slutet av varje läsår. Elever, vårdnadshavare, lärare och övrig personal 
informeras om reglernas innehåll vid läsårets början. Om man bryter mot dessa regler kommer 
åtgärder att vidtas enligt Skollagen kap 5. 
       
Sanktioner vid brott mot ordningsreglerna enligt Skollagen kap 5 
Utvisning ur undervisningslokalen 
Skriftlig varning 
Omplacering 
Avstängning 
 
     Tingsryd den 28 juni 2016 
     Anna Isaksson, rektor 
 
 
Allmän information 
 
Skolans matsal 
• I skolans matsal finns frukost att köpa mellan kl 07.45 – 10.00.  
• Lunch serveras kl 11.00 – 12.45. 
• Alla gymnasieelever har fri skollunch 
• Skolans matsal fungerar också som cafeteria.  

Där finns frukt, kaffe, fikabröd mm till försäljning 
 
Körkortsutbildning 
Ledighet i samband med övningskörning beviljas vid landsvägskörning, halkbanekörning, 
uppkörning och riskutbildning 1 och 2. 
 
Studieavbrott 
Du som vill göra avbrott, samtala med mentor och studie- och yrkesvägledare/kurator.  
 
Individuell studieplan  
Denna går du igenom tillsammans med din mentor regelbundet. Du kan också alltid få den 
utskriven av oss som arbetar inom administrationen. 
 
Parkering 
Bilar och cyklar placeras på skolans bilparkering resp. cykelställ. På Gamla Linnerydsvägen är 
parkering förbjuden. 
 
Utrymning 
Vid eventuell utrymning av skolan tar du närmsta väg till skolans parkeringsplats utanför aulan, som är 
uppsamlingsplats. Där samlas eleverna omgående klassvis enligt särskild markering.  
Mer info om detta får du av din mentor.  
 
Stöd till elever 
Alla elever som behöver stöd i sin utbildning erbjuds detta i samråd med skolans elevhälsateam, EHT. 
Teamet sammanträder varje vecka och kallar vid behov in mentorer, elever och vårdnadshavare. 
  



   

Följande funktioner / personer ingår i elevhälsan på Wasaskolan:  
 
Rektor  Uno Midenheim 
Kurator  Yvonne Nilsson 
SYV   Jenny Persson 
SYV IM   Lajla Karlzon 
Skolsköterska Anita Jonasson 
Skolsköterska Christina Källström 
Specialpedagog  Eva Mattsson 
Skolläkare  Anders Willstedt 
Skolpsykolog  Konsulteras vid behov 
 
 
Biblioteket 
• När du använder bibliotekets resurser, följ de låneanvisningar och regler som finns 

anslagna. 
• Referensböcker används endast i själva biblioteket. 
• Lånade böcker återlämnas senast vid lånetidens utgång. Var noga med detta eftersom det 

kan finnas andra elever som behöver just den boken som du har lånat. 
• När du är i biblioteket, ta hänsyn till andra som finns där, biblioteket är en plats där det är 

tyst och lugnt! 
• Äter och dricker gör man på andra ställen än i biblioteket. 

 
 
Administrativ personal 
 
Rektorsexpeditionen Wasaskolan/Lärcenter   0477-444 70 
Rektor  Uno Midenheim  0477-444 72 
Biträdande rektor Tony Lundström 0477-444 71 
Administratör  Adrienne Widegren   0477-444 97 
Administratör Carina Hylse  0477-444 67 
Planerare Karin Schieber 0477-444 90 
SYV Studie- och yrkesvägledare Jenny Persson 0477-444 74 
SYV Studie- och yrkesvägledning  Introduktionsprogrammet  
 Lajla Karlzon  0477-444 73 
Kurator Yvonne Nilsson   0477-444 75 
Skolsköterska  Anita Jonasson   0477-444 87 
 Christina Källström 0477-444 87 
Bibliotekarie Amanda Mjörnman  0477-444 78 

 
 
  



   

 
LÄSÅRSTIDER 2016/17 

 
TINGSRYDS KOMMUNS GRUNDSKOLOR 

OCH 
GYMNASIESKOLA 

 
 

HÖSTTERMINEN 2016-08-22 – 2017-12-21 
 
 
må 22 augusti - Läsåret börjar för elever 

må-fr 31 okt-4 nov  - Höstlov vecka 44 (5 dagar) 

on 21 december  - Terminen slutar 

    
    
    

VÅRTERMINEN 2017-01-10 – 2017-06-16 
 

må 9 januari - Lovdag för elever, KPT-dag för lärare   

ti 10 januari - Terminen börjar för elever 

må-fr 20-24 feb - Sportlov vecka 8 (5 dagar) 

må-to 10 april- 13 april - Påsklov vecka 15 (4 dagar) 

    

ti 18 april - Lovdag för elever, KPT-dag för lärare   

fr 26  maj - Lovdag ”klämdag” 

må  5 juni - Lovdag för eleverna  klämdag 

fr 16 juni  - Läsåret slutar 

    
 

It’s learning 
Wasaskolan använder It’s learning som lärplattform. Här kommer dina lärare att lägga ut 
information, länkar, uppgifter m.m. i dina kurser. Svar på uppgifter lämnar du in här. 

Du kan också skicka meddelanden till dina lärare, andra elever på Wasaskolan och till annan 
personal. 

I början av terminen kommer du att få dina inloggningsuppgifter och en information kring 
lärplattformen. Eftersom It’s learning är webbaserat kan du logga in så fort du har en dator med 
Internetuppkoppling. 

Lärarna kan välja att inlämningsuppgifter blir plagiatkontrollerade. Då ser läraren direkt om 
texten bara är kopierad eller om du skrivit det mesta själv. 
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