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Vi eftersträvar så hög kvalitet som möjligt på vårt arbete i skola och fritidshem.

Av

personal

➢ bemöter alla med hänsyn, vänlighet och respekt.
➢ arbetar med att hitta varje barns styrka och framhåller det som barnet
är bra på
➢ stödjer och tränar elever i att lösa konflikter
➢ aktivt arbetar mot mobbning och för att inget barn ska behöva gå till
skolan med oro och rädsla
➢ inbjuder till föräldramöte samt utvecklingssamtal en gång per termin
➢ alltid välkomnar dig som förälder till skolan och att du får ett
professionellt bemötande
➢ strävar efter att barn och vuxna ska ha ett bra arbetsklimat.
➢ aktivt arbetar för att främja varje elevs närvaro i skolan.

Skolan
förväntar sig

tar ansvar genom att du

➢ använder ett trevligt sätt och ett vårdat språk

➢ visar respekt och hänsyn till andra barn och vuxna
➢ följer de gemensamma ordningsregler som finns på skolan
➢ gör ditt bästa för att alla ska få arbetsro

förväntar
vårdnad

➢ ser till att ditt barn har med sig rätt utrustning och är förberedd för
sin arbetsdag samt kommer i tid
➢ hjälper oss att öka barnens förståelse för skolans ordningsregler i en
nära kontakt med personalen
➢ kontaktar skolan om något inträffar som påverkar ditt barns
skolsituation
➢ deltar vid ditt barns utvecklingssamtal och vid föräldramöten
➢ ser till att ledighet utöver skolloven i möjligaste mån undviks
➢ lämnar tider till fritids i god tid

Skolans
ordningsregler
Vi kommer ihåg att:
➢ uppföra oss trevligt och hänsynsfullt
➢ passa tider
➢ använda ett vårdat språk
➢ hålla oss inom skolans område
➢ använda hjälm när vi åker cykel, madrass och liknande ”tänk på
huvudet”
➢ vi står för det vi gör och behandlar kamrater så som vi själva vill
bli behandlade
➢ vara rädd om andras och gemensamma saker
➢ när någon säger ”sluta” så gäller det
➢ i skolans verksamheter/lokaler råder ett totalt förbud mot all form
av nötter och parfym
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