Lust till kunskap
Lust att lära

Välkommen att studera vid
Vuxenutbildningen Linné
Komvux
Lärvux
SFI
www.linnevux.uppsala.se

Skolledning
Skolledning
RektorLena
Anneli
Sallin Nilsson
- SFI
Rektor
Borgudd
tel: 727 49 03
Telefon: 018
- 727
22 25
Bitr.rektor
Marie
Laitamaa,
komvux (matematik och naturvetenskapliga kurser) tel: 727 49 09
E-post: anneli.sallin@uppsala.se
Bitr.rektor
Jesper Djupström, komvux (språk och samhällsvetenskapliga kurser) tel:727 49 17
Bitr.rektor Eva Nilsson, komvux yrkeskurser tel:727 49 05
Rektor Jesper
Hedin -sfi
SFI/
Svenska
som andraspråk
Bitr.rektor
Eva Grass,
tel:727
49 04
Telefon: 018 - 727 22 22
Bitr.rektor Ann-Christine Elg, lärvux tel: 727 25 38
E-post: jesper.hedin@uppsala.se

Receptionens
öppettider
Rektor Anna Manell
- Allmänna ämnen/ Lärvux:
Måndag
-15 och
Telefon:10
018-727
2216
09 -18, tisdag - torsdag 10 -15, fredag 10 - 13
Besöksadress:
Västra Strandgatan 11, reception hus A plan 2
E-post: anna.manell@uppsala.se
tel: 727 49 00 fax: 727 25 45
Rektor linne.exp@uppsala.se
Anders Bergström - Yrkesutbildningar
E-post:
Hemsida:
www.vux.uppsala.se
Telefon: 018‐727
22 26
E-post:

anders.bergstrom@uppsala.se

Sjukanmälan sfi tel: 727 22 19

Chef för Vuxenutbildningen - Lotta Königsson

Sjukgymnast
sfi
E-post: lo a.konigsson@uppsala.se
Kristin Törnblom tel: 727 22 22 finns i hus B rum B 27
Sjukgymnasten
med hälsoundervisning och rådgivning i Hälsospåret och
Receptionens arbetar
öppettider
heltidsverksamheten
inom
sfi torsdag
(svenska10för
invandrare).
Måndag; tisdag, onsdag och
-14,
fredag 10 - 13
Besöksadress: Västra Strandgatan 11, reception hus A plan 2
Ekeby
vux
(fd.Lärlingen)
är vuxenutbildningens restaurangskola med kock och bartenderutbildning.
tel: 018
- 727
49 00
Utbildningarna
finns
numera
i Ekebygymnasiets lokaler i Ekebybruk tel: 17 99 00 alt. 17 99 52
E-post: linne.exp@uppsala.se
Hemsida: www.linnevux.uppsala.se
Kuratorer och CSN-ärenden komvux
Birgitta
Grape, komvux
49 22
10 19
Sjukanmälan
SFI tel:tel:
018727
- 727
Filiz Ferat, sfi tel: 727 49 15
Anne-Marie
Kurator Almstedt, CSN-ärenden komvux, tel: 727 49 19
Besökare
hänvisas
till hus(i Atjänst
plan t2 om 31 oktober 2017),
Birgitta Grape,
komvux
tel: 018 - 727 49 10 birgitta.grape@uppsala.se
Frånvaro
kurs/utbildning
Besökare från
hänvisas
till hus A plan 2
Du som studerar i komvux ska alltid meddela orsak till din frånvaro (t.ex. sjukdom) direkt
till
undervisande
lärare
i den
kurs/utbildning du går i. Om du uteblir mer än tre veckor utan att ha
CSN
- information
om
studiestöd
meddelat
anses dumåste
ha avbrutit
dinaktiv
kurs/utbildning.
att du inte
har någon
kurs/
För att fådig
studiestöd
du vara
studerande. Detta
Du kaninnebär
få studiestöd
för lägst
halvtidsstudier.
utbildningsplats
Läs mer på
När du ansöker kvar.
om studiestöd
tillwww.vux.uppsala.se
CSN ansvarar du för att de uppgifter du lämnar är riktiga.
Det är viktigt att du anmäler om något som kan påverka din rätt till studiestöd förändras
Avbrott
ändrad
t.ex. omoch
du ökar
ellerstudietakt
minskar antalet kurser eller gör avbrott.
Du
måste
alltid
kontakta
eller att
göralla
förändringar
dina studier.
Det är viktigt att du läserskolans
igenomreception
de beslutom
du du
får gör
och avbrott
kontrollerar
uppgifter istämmer,
Tel:
727
49
00
alt.
linne.exp@uppsala.se
t.ex. att de angett rätt kurser, antal poäng och kurstider.
Tänk på att om du får pengar som du inte har rätt till ska du betala tillbaka dem direkt.
CSN
- information
om studiestöd
Läs mer
på www.csn.se
För att få studiestöd måste du studera. Du kan få studiestöd för lägst halvtidsstudier.
När
du ansöker
om studiestöd
till CSN ansvarar du för att de uppgifter du lämnar är riktiga.
Avbrott
och ändrad
studietakt
Det
är
viktigt
att
du
anmäler
om
något
kaneller
påverka
din rätt till studiestöd
förändras
Kontakta skolans reception om du
gör som
avbrott
gör förändringar
i dina studier.
t.ex.
om
du
ökar
eller
minskar
antalet
kurser
eller
gör
avbrott.
Tel:018 - 727 49 00 alt. www.linne.exp@uppsala.se Skolan är skyldig att meddela CSN avbrott eller
Det
är viktigt
att du läser igenom de beslut du får och kontrollerar att alla uppgifter stämmer.
förändrad
studietakt.
Om du lämnat felaktiga uppgifter eller låtit bli att meddela ändrade förhållande (t.ex. ändrad studietakt/poäng)
CSN göra en polisanmälan som kan leda till åtal för bidragsbrott. Läs mer på
Betyg och kan
slutbetyg
www.csn.se
Vänd dig till vår reception om du vill ha betygsutskrifter. Du som vill ha ett fullständigt slutbetyg på
Tänk
på attnivå
omkontakta
du får pengar
som du inte har rätt018-727
till ska du
tillbaka dem direkt.
gymnasial
navetutbildning@uppsala.se,
21 betala
60
Betyg
och från
slutbetyg
Frånvaro
kurs/utbildning
Önskemål
om
vändutan
dig till
reception dig
hustill
A plan
2. anses
Du som
ett fullständigt
Om du uteblirbetygutskrifter
mer än tre veckor
att vår
ha meddelat
skolan
duvill
ha ha
avbrutit
din kurs/
slutbetyg
påDetta
gymnasial
nivå
49 30 eller
skriv till elisabeth.joustra@uppsala.se
utbildning.
innebär
attring
du tel:
inte 727
har någon
kurs/utbildningsplats
kvar.

Gemensamma trivselregler
För att vi ska trivas tillsammans på skolan ska du tänka på följande:
- Använd inte parfymer eller doftande produkter i skolans lokaler. Vi är många som är allergiska/får
astma bland studerande och personal.
- Lämna toaletten ren efter dig, lägg pappershanddukar i papperskorgarna, stå inte på toalettstolen,
stäng dörren efter dig så spar vi el och tar hänsyn till miljön.
- Du som äter eller dricker i cafeterian, lägg använda muggar, matrester mm i våra utställda sopkorgar
eller vid vår sopsortering i cafeterian. Se till att bord och stolar är rena.
- Kom ihåg att du inte får ha med dig mat eller dryck i bibliotek eller datarum.
- Det är förbjudet att röka på skolgården.
Likabehandlingsplanen — är skolans policy för likabehandling
Vuxenutbildningen Linné har en tillåtande och respektfull arbetsmiljö. Vi är en plats fri från
kränkande särbehandling och diskriminering. Vi omfattas av principen om alla människors
lika värde. Vi bemöter varandra med vänlighet och respekt. Likabehandlingsplanen finns att hämta
i vår reception eller på vår hemsida: www.linnevux.uppsala.se
Fusk — skolans policy för misstänkt fusk
Det är fusk att använda otillåtna metoder eller hjälpmedel vid prov eller vid annan
kunskapsbedömning. Du kan läsa mer om skolans policy om fusk på vår hemsida www.vux.uppsala.se
Synpunkter och klagomål
Är du missnöjd med något när det gäller kursen/kurserna vänder du dig i första hand till berörda
lärare och i andra hand till skolledningen. Läs mer på linnevux.uppsala.se
Utrymning vid brandlarm i skolans lokaler
 Lämna lokalerna snabbt
 Använd inte hissarna
 Undervisande lärare samlar sin grupp på angiven uppsamlingsplats
 Brandpersonal eller skolledning talar om när man får gå in i skolans lokaler igen.
Källsortering
På vår skola källsorterar vi följande: aluminiumburkar, wellpapper, returpapper, plast, plåt, brännbart
och elektronik.
Navet utbildning finns på Kungsgatan 85 i Uppsala tel: 018 -727 21 60, www.navet.uppsala.se
Vid Navet utbildning få du information, studie- och yrkesvägledning, testa dina kunskaper i svenska, svenska som
andraspråk, matematik och engelska, utreda skriv- och lässvårigheter eller göra en prövning.
Prövningar
Vid Prövningsenheten på Navet utbildning. Kungsgatan 85 i Uppsala kan du som läst in
en kurs på egen hand, gått en kurs och inte fått betyg eller som vill försöka höja ett tidigare satt betyg
anmäla dig till prövning. För mer information se www.navet.uppsala.se eller skicka e-post till
provningsenheten@uppsala.se
Prövning på skolan
Om du som studerande på Vuxenutbildningen Linné får betyget F (inte godkänd) i någon kurs finns möjlighet
till en kostnadsfri prövning på skolan inom 6 månader efter avslutad kurs. Anmälan sker till din lärare vid kursens slut
eller till vår reception. Kallelse skickas ut med e-post.
SFI -mottagning
Hit vänder du dig om du vill studera SFI för anmälan, kartläggning och nivåbedömning inom SFI
Kungsgatan 85 i Uppsala tel: 018-727 22 10, e-post: sfi@uppsala.se
Antagningsenheten för vuxenutbildning
Tel: 018 -727 25 20 telefontid: tisdag 09.00-11.00 och torsdag 09.00-11.00

Delaktighet och inflytande i skolan

Hos oss är du som studerande med och påverkar verksamheten.
Det kan ske på olika sätt.
 Lärarna lyssnar på dina synpunkter och ger dig respons.
 Lärarna informerar om kursens mål och upplägg samt om kunskapskraven för
de olika betygsstegen A-F.

 Lärarna planerar kursens upplägg i samråd med dig och ger dig möjlighet att
påverka kursens fortsatta utformning när det gäller arbetssätt och innehåll.

 Du erbjuds att välja arbetsuppgifter inom kursmålens ramar.
 Läraren ger dig möjlighet att utvärdera kursen och du får därmed
lämna synpunkter på arbetssättet, läromedel och undervisningen samt på
arbetsklimatet och arbetsmiljön i skolan.

 Du kan lämna in skriftliga synpunkter och förslag på förbättringsåtgärder i de
studerandelådor som finns uppsatta på skolan.

 Du som är studerande inom en sammanhållen yrkesutbildning ges möjlighet till
delaktighet och medinflytande i klassrådet.

 Du som är studerande inom Lärvux ges möjlighet till delaktighet och medinflytande i
studeranderådet i frågor som rör utbildning och arbetsmiljö.

 Alla studerande på skolan har möjlighet att delta i skolrådet som anordnas två gånger
per år. Då kan man lämna synpunkter och förslag på förbättringsåtgärder inom hela
skolan.

 De studerande blir också ombedda att svara på olika enkäter om trygghet, trivsel,
undervisning och arbetsmiljö där resultatet ingår i kommunens allmänna kvalitetsuppföljning.
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