Linnéskolan
– en skönare skola

Välkommen
Linnéskolan är en skola som gör allt för
att du ska känna dig trygg och känna att
du påverkar ditt lärande för att du ska
kunna bli det du vill i livet.
Vi har engagerad personal som gillar
utmaningar och gärna gör det lilla extra.
Vi arbetar aktivt med att utveckla
elevinflytandet och integrationen.
Genom att ha många olika projekt,
som du kan engagera dig i, skapar vi
tillsammans en bra skolgång. Du kanske
redan vet att elevernas engagemang
bidrar till skolans ombyggnad.
Något som ligger framför oss är att
bygga ett vindkraftverk på skolan – en
utveckling av idéerna från elevernas
arbete med projektet Future city.
Välkommen till Linnéskolan – en skola för
dig att trivas i med tryggt, glädjerikt och
inflytelserikt lärande.

Johan Revemark, rektor

ELEVENS VAL – TEMADAGAR
Istället för vanlig läxläsning kan du välja
allt från att fiska en heldag, titta på fåglar
i skogen, spela fotboll, spela badminton
eller att pyssla med pärlor.

Du kan välja mellan minst 30 olika saker.
Det är ditt val. Du är elev och detta är ett
riktigt elevens val.
Hur skulle din dag se ut om du fick välja?

Linnéskolan

LINNÈSKOLANS IDROTTSFÖRENING
På Linnéskolan har vi en idrottsförening
som sköts av elever och lärare
tillsammans. Vi försöker vara med i så
många idrottsturneringar som möjligt.
De senaste åren har vi varit med och
spelat ishockey, handboll, fotboll
och golf. Om du är aktiv i någon
sport kanske du kan vara med i en
turnering. När du går i 8:an eller 9:an
kanske du behövs i föreningen.

MATSAL

KNOWING ME, KNOWING YOU

SPELHÅLAN

Matsalen är Linnéskolans hjärta.
Här kan du möta ”mattanter” som
vunnit guldpokal i konkurrens med
alla Malmös skolor.

Knowing me knowing you är
Linnéskolans EU-projekt. Våra
partnerskolor finns i Danmark,
Österrike, Wales och på Irland. Vi
lär känna varandra genom olika
presentationer som skickas mellan
skolorna.

Spelhålan är elevernas populära
mötesplats på Linnéskolan. Hit kan
du komma för att umgås med dina
vänner eller träffa andra elever.
Det viktigaste är att ni har roligt
tillsammans oberoende av vilka
intressen ni har.

Förutom att berätta om hur vi lever,
vår historia och traditioner skickar vi
varje år en stor låda med spännande
innehåll. Förra året fick vi bland annat
marmelad, te, kakor, flaggor, musik,
recept, chips och godis.

När du inte har lektioner är spelhålan
platsen att vara på. Här finns allt du
kan önska dig – spel, pingisbord, film,
musik, datorer och airhockey. Du
kommer inte att bli besviken.

Varje dag kan du välja mellan minst
åtta olika sorters grönsaker och
sallader – nästan allt är ekologiskt
odlat. Till huvudrätterna har vi alltid ett
vegetariskt alternativ.
Du får ta så mycket du orkar äta upp
och vill du ta flera omgångar går det
också bra. Ingen går hungrig från vår
matsal.

”

BIBLIOTEK

LIVSKUNSKAP

Biblioteket är ett viktigt stöd för
lärandet och är en väl integrerad del av
undervisningen. Förutom att låna böcker
kan du lära dig söka efter information och
hämta kunskap. Vårt mål är att stimulera
läslusten och att genom årskurserna
hjälpa dig ta steget från barn och
ungdomslitteratur till vuxenlitteratur.

En gång i veckan står ämnet
livskunskap på schemat. På
livskunskapen diskuterar vi sådana
saker som är viktiga för tonåringar.

För oss är det viktigt att du känner dig
delaktig. Vi lyssnar på dina önskemål när
vi väljer vilka böcker som ska finnas i
biblioteket.

Ofta gör vi olika övningar som ska
hjälpa dig att lösa problem, lära dig
samarbeta bättre och ge en bra
gemenskap i klassen och på skolan.
Man kan säga, att livskunskapen helt
enkelt syftar till att du ska klara livet i
och utanför skolan bättre.

PYTHAGORAS GÄNG

SPECIALUNDERVISNING

Pythagoras gäng är någonting
för dig som är intresserade av
matematik. Pythagoras gäng är ett
samarbetsprojekt mellan Malmö
Borgarskola och Linnéskolan där
eleverna läser Ma A (första matematik
kursen på gymnasienivå) redan i årskurs
nio. De elever som deltar utses i samråd
mellan lärare och elev.

Här får du hjälp i ämnen som du har
svårt för. Du kan också komma hit
om du har svårt för att koncentrera
dig i den stora klassen.
Här får du arbeta i lugn och ro
i små grupper. Har du läs- och
skrivsvårigheter, dyslexi, kan du
göra skriftliga prov här.
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