Fö rvä ntningar elev – hem – skola
Som elev kan du förvänta dig av oss…









Att vi bemöter dig med individuell respekt utifrån allas lika värde
Att vi bryr oss om dig
Att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig om du råkar illa ut
Att vi kommer att ingripa vid alla typer av mobbning
Att vi kommer att ingripa mot alla former av kränkande tilltal
Att vi ska se till att du får en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt
Att vi kommer att göra allt för att du ska få så mycket kunskaper som möjligt

Vi förväntar oss av dig som elev…








Att du följer skolans ordningsregler
Att du använder ett vårdat språk
Att du bemöter andra med respekt
Att du aldrig medverkar till någon form av skadegörelse
Att du passar tider och tar ansvar för skolarbetet
Att du är utvilad och har ätit frukost på morgonen

Som förälder kan du förvänta dig av oss…







Att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet i skolan
Att vi arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö
Att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer
Att vi ingriper mot alla former av kränkningar och mobbning
Att vi bryr oss om ditt barn

Vi förväntar oss av dig som förälder…









Att du hjälper ditt barn att ta ansvar för skolarbetet
Att du deltar på föräldramöten, utvecklingssamtal och elevomsorgsmöten du kallas till
Att du tar del av den information som du får från skolan eller via skolans hemsida
Att du sjukanmäler ditt barn varje dag vid sjukdom
Att du ser till att ditt barn kommer i tid
Att barnet är utvilat och har ätit frukost och har rätt kläder/utrustning med sig
Att du meddelar oss om du märker att ditt barn råkat illa ut i skolan eller gjort någon
annan illa

Ordningsregler fö r trivsel på Slagstaskolan
1. Ingen får mobba eller på annat sätt trakassera någon annan! Kränkande handlingar eller tilltal är
inte heller tillåtet.
Mobbning är en omänsklig och dessutom olaglig handling.
2. Uppträd lugnt i korridorer och andra gemensamma lokaler!
Oro i lokalerna är störande för det arbete som bedrivs i närliggande rum.
4. Skateboard- och rullskridskoåkning är tillåtna med hjälm endast inom markerat område. Cykling
och dylikt är förbjudet över hela skolgården under den tid som verksamheten pågår!
Risken för olyckshändelser är alldeles för stor.
5. Lämna inte skolområdet utan att ha tillåtelse av din lärare eller skolbarnsomsorgspersonal!
De vuxna har ansvar för Dig när Du är i skolan eller på fritids och måste veta var Du finns.
6. Var aktsam om skolans lokaler, möbler och materiel!
Den som med vilje eller på grund av oaktsamhet förstör något skall naturligtvis ersätta skadan.
7. Snöbollskastning inom skolans område är förbjudet!
Då och då händer det att barn blir allvarligt skadade av kastade snöbollar.
8. På raster är vi utomhus.
Lek och rörelse i friska luften bidrar i högsta grad till en god hälsa.
9. Mobiltelefoner används inte alls för åk F-2. För åk 3-6 så lämnas telefonen till klasslärare på
morgonen och återfås vid skoldagens slut alternativt hålls i skolväskan under hela dagen.
Pedagogen bestämmer om telefonen får användas till skolarbete i klassrummet under skoldagen.
Mobiltelefoner används inte alls i fritidshemsverksamheten F-2 och för åk 3 får mobiltelefonen
användas när personalen bestämmer så.
Om du behöver använda telefon så fråga klassföreståndare eller annan vuxen på skolan.
10. Keps och andra ytterkläder är inte tillåtna i matsalen, klassrum eller andra arbetsrum.
Vi lär oss att ytterkläder används utomhus.
Bryter du mot dessa regler händer följande:
• Samtal med inblandade
• Mentor/klasslärare/fritidshemspersonal kontaktar hemmet,
• Vid behov upprättas en handlingsplan med föräldrar i samråd med skolan,
• Elevhälsokonferens
Vid förstörelse av material så är föräldrar ersättningsskyldiga.
Vi har tillsammans tagit del av Förväntningar och Ordningsregler som vi ska följa.
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Vårdnadshavare

Elev

