Förväntningar skolan har på dig som elev:


att du tar ansvar för ditt lärande och ber om hjälp när det behövs.



att du följer de ordningsregler som finns och bidrar till en god studie- och
arbetsmiljö.



att du meddelar en vuxen personal om du utsätts eller ser någon annan
utsättas för kränkning/mobbning eller något som inte känns bra.

Regler för ordning och trivsel:
Jag har rätt att bli respekterad av alla.
Jag har skyldigheten att visa respekt till alla.
Jag har rätt att känna trygghet och inte utsättas för psykiska och fysiska
kränkningar.
Jag har skyldighet att skapa trygghet och inte utsätta andra för psykiska och
fysiska kränkningar.
Jag har rätt till en bra och trivsam arbetsmiljö.
Jag har skyldigheten att bidra till en god arbetsmiljö genom att kasta skräp i
papperskorg, jag tar det lugnt inomhus, skriker inte och visar respekt och
hänsyn till min omgivning.
Jag har rätt till ett bra arbetsklimat i skolan och i klassrummet för att kunna
göra ett bra arbete.
Jag har skyldigheten att bidra till ett bra arbetsklimat genom att lyssna på och
följa instruktioner från lärare och annan personal samt följa ordningsreglerna.
Jag stör aldrig arbetsklimatet i klassrummet och skolan med mitt beteende.

Mobilfri lärmiljö!
Jag lämnar på morgonen min mobiltelefon i mobiltelefonlådan.
Jag har rätt till en studieplats och arbetsverktyg (CB).
Jag är skyldig att ta ansvar för min studieplats, värdesaker, arbetsverktyg CB.
Vid skador på skolans eller annans egendom blir vårdnadshavare
ersättningsskyldiga.
Vi tar av oss ytterkläderna i hallen.
Vi har inte läsk, energidryck eller godis i skolan.
Regler för allas säkerhet:
 Använd alltid hjälm när du åker pulka, skateboard, cykel eller liknande.
 Kasta inte snöboll.
Om du inte följer reglerna leder det till:
Först tillsägelse, ev. omhändertagande av föremål och sedan samtal med
personal. Du kommer att få chans att ställa saker tillrätta på lämpligt sätt.
Skulle detta inte räcka kommer vi att kontakta vårdnadshavare och samtal med
rektor kan bli aktuellt. Då kan beslut om andra åtgärder behöva diskuteras.
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