Elevens namn _________________________________________
Mobilnummer _________________________________________
Vårdnadshavare 1
Namn __________________________________
Mobil __________________________________
Telefon arbete ___________________________
E-post
________________________________________

Klass ______________________

Vårdnadshavare 2
Namn _________________________________
Mobil _________________________________
Telefon arbete ___________________________
E-post
______________________________________

Annan kontaktperson
Namn __________________________________
Telefon _________________________________
Tillstånd
Mitt barn kan simma (skolan gör även en egen bedömning men vi vill veta av er innan den är gjord)
Ja ________ m

Nej

Mitt barn får bada/simma vid utflykter med skolan (i simhall och utomhus)

Ja

Nej

När klassen är på utflykt på Värmdö/Ingarö får mitt barn
åka hem själv direkt från utflykten.

Ja

Nej

(Om ni kryssar nej här men meddelar mentor om annat senast dagen innan utflykten kommer vi låta eleven åka hem på det
sätt som ni meddelat.)

Allergier eller medicinering
Mitt barn har allergier eller medicineras regelbundet

Ja

Nej

Om ja, vilka allergier och mediciner har eleven samt beskriv hur en eventuell allergisk reaktion eller brist på medicinering
yttrar sig (akut/ allvarligt/ lindrig osv)

__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Namn- och bildpublicering
På Lemshagas hemsida publiceras pedagogisk dokumentation i olika former. Vänligen fyll i nedanstående så att
vi får informationen och kan anpassa oss till era önskemål.
Mitt barns förnamn får publiceras på Lemshagas hemsida.

Ja

Nej

Till exempel i resultatlistor från idrottstävlingar eller andra skolaktiviteter som publiceras på Lemshagas hemsida (vi
använder oss endast av förnamnet och i förekommande fall första bokstaven i efternamnet)

Mitt barn får synas på bild i offentliga sammanhang.

Ja

Nej

Till exempel i bilder eller videoklipp från skolaktiviteter som publiceras i veckobreven.
Kommentarer: _________________________________________________________________________________

Tekniska hjälpmedel på Lemshaga Akademi
På Lemshaga Akademi använder vi oss ofta av tekniska hjälpmedel såsom kameror, iPads och datorer. Det är
viktigt att du använder dig av dessa på rätt sätt och följer nedanstående regler.
Dator/ iPad När du lånar en dator/ iPad för skolarbete är du rädd om den, du använder den endast till det som
uppgiften kräver eller som läraren gett tillåtelse till. Om du bryter mot detta kommer du först att bli av med
datorn under den lektionen. Sker det upprepade gånger kan det innebära att du inte får använda datorn/ iPad på
en vecka. Om du trots det missköter datorn kommer en längre period utan tillgång till datorn/ Ipad att gälla i
samråd med vårdnadshavare. Vi informerar hemmet när eleven förlorar tillgången till datorn/ iPad under mer än
en skoldag.
E-post När du använder skolans e-post får du inte logga in som en annan person eller skriva kränkande saker i
dina mail.
Internet Vi använder oss av internet för att kommunicera, söka efter fakta eller annat kopplat till lärande och
skolarbete. Du får inte spela spel, ladda ner filmer eller filer från internet om inte din lärare har gett dig tillstånd.
Hörlurar Du får gärna ta med egna hörlurar och ha de inkopplade till datorn om du vill lyssna på något så att du
inte stör dina kamrater. Hörlurar som tas med till skolan är inte skolans ansvar.
Skador  Du måste vara rädd om skolans tekniska hjälpmedel. Om något går sönder måste du genast säga till din
lärare.
Mobiltelefon Storgården och Lillgården är mobilfritt. Vi rekommenderar att Storgårdens och Lillgårdens elever
lämnar mobilerna hemma. Tas mobilen med till skolan ska den låsas in i skåpet alternativt lämnas in på
morgonen och återfås vid skoldagens slut. Mobiler som tas med till skolan är inte skolans ansvar vilket även
gäller de som lämnas in. Mobiler som ändå dyker upp under dagen kommer att tas i beslag och återlämnas
endast till målsman när mentorn finns tillgänglig. Behöver du nå ditt barn under dagen i en nödsituation går det
bra att ringa klasstelefonen (se Schoolsoft och hemsidan) alternativt expeditionen under kontorstid.
Jag som elev har förstått reglerna och lovar att följa dem. Jag som vuxen lovar att hjälpa mitt barn att
följa dem. Vi är alla medvetna om konsekvenserna om eleven bryter mot reglerna.

______________________________
Elevens namnteckning
__________________________________
Vårdnadshavarens namnteckning

__________________________________
Vårdnadshavarens namnteckning

