Förväntningar - elever, föräldrar och lärare
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och
medborgare. Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv
– värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan skall vara ett
stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför
ske i samarbete med hemmen.
(utdrag ur Lgr 11)
För att uppfylla vårt uppdrag behövs att vi alla samarbetar kring detta.
Som elev kan du förvänta dig av oss
∙ att vi bryr oss om dig
∙ att vi bemöter dig med respekt
∙ att vi arbetar för en lugn, trivsam och trygg skolmiljö
∙ att vi gör allt vi kan för att motverka alla former av kränkande tilltal och mobbning
∙ att vi utgår ifrån dina förutsättningar och strävar efter att anpassa undervisningen därefter
Vi förväntar oss av dig som elev
∙ att du är utvilad och har ätit frukost
∙ att du passar tider och tar ansvar för skolarbetet, tex genom att ha med dig rätt material till
lektionerna
∙ att du använder ett vårdat språk
∙ att du bemöter andra respektfullt i tilltal och handling
∙ att du medverkar till att bibehålla vår fina skolmiljö
Som förälder kan du förvänta dig
∙ att vi bryr oss om ditt barn och att vi ser till ditt barns bästa
∙ att vi arbetar för att ditt barn skall känna sig tryggt i skolan
∙ att vi utgår från dina barns förutsättningar och strävar efter att anpassa undervisningen
därefter
∙ att vi eftersträvar en lugn, trygg och trivsam arbetsmiljö
∙ att vi gör allt vi kan för att motverka alla former av kränkande tilltal och mobbning
∙ att vi informerar regelbundet såväl om ditt barns och klassens och skolans angelägenheter
Vi förväntar oss av dig som förälder
∙ att du hjälper ditt barn att komma i tid och ha med sig rätt material
∙ att du sörjer för att ditt barn är utvilat och har ätit frukost
∙ att du uppmuntrar ditt barn att ta ansvar för skolarbetet
∙ att du ställer upp på skolans värdegrund
∙ att du tar del av den information som skolan förmedlar
∙ att du vill ha en bra kommunikation med oss på skolan
∙ att du tar aktiv del i föräldraarbetet på skolan som föräldramöten, städning m.m.
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Ordningsregler
●
●
●
●
●
●

Vi behandlar varandra väl, både med ord och handling
Vi bidrar till ett gott arbetsklimat ute och inne
Vi respekterar och är rädda om skolans miljö, byggnader och materiel
Vi tar av oss ytterkläderna i hallen
Vi har i regel inte läsk, tuggummi eller godis i skolan
Vi har en mobilfri skolmiljö, mobiltelefoner samlas in på morgonen och delas ut igen
efter skoldagens slut

För din säkerhet
●
Använd alltid hjälm när du åker pulka, cykel, skateboard eller liknande under skoltid
●
Kasta inte snöboll
Om reglerna inte följs kan det leda till:
1. Samtal/tillsägelse av personal
2. Samtal med föräldrar
3. Att skolan tar i förvar störande eller farliga föremål
4. Elevhälsokonferens med rektor/elevhälsoteam
5. Anmälan till barn- och ungdomsnämnd samt socialnämnd
6. Polisanmälan
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