Bilaga 2

NI KAN FÖRVÄNTA ER AV OSS:
•
•
•
•
•
•
•

Att ALLA vuxna på skolan tydligt gör klart vad som gäller för arbetet på skolan
Att ALLA barn möts med hänsyn, vänlighet och respekt.
Att De vuxna hjälper barnen att lösa konflikter.
Att Vi inte accepterar mobbning, våld och rasism.
Att Vi ger ALLA barn stöd efter behov.
Att Vi har en trivsam och trygg skolmiljö ute och inne.
Att Vi använder ett vårdat språk.

VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG SOM ELEV:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att Du uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt, och använder ett vårdat språk.
Att Du passar tider
Att Du respekterar att klassrummet är ett arbetsrum och att
ALLA där har rätt till arbetsro.
Att Du visar ett gott uppträdande i matsalen.
Att Du hjälper till att hålla skolan ren och snygg.
Att Du tar ansvar för Dina kläder och egna saker.
Att Du sköter Dina arbetsuppgifter och läxor.
Att Du är rädd om skolans material.
Att Du följer våra gemensamma ordningsregler.

VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG SOM FÖRÄLDER:
•
•
•
•
•
•
•

Att Du intresserar Dig för barnets hemuppgifter och tar det slutgiltiga ansvaret
för att det sköts.
Att Ditt barn har rätt utrustning och är förberett för att delta i alla aktiviteter
under dagen.
Att Ditt barn är utvilat och har ätit frukost.
Att ledigheter utöver skolloven undviks.
Att Du som förälder värnar om Ditt och andra barns säkerhet genom att hämta
och lämna på anvisad plats.
Att Du som förälder följer skolrådets och skolans rekommendation om att tillåta
cykling från år 4 och att Ditt barn använder cykelhjälm.
Att Du meddelar frånvaro på telefon 305 27, (säkrast 07.30-08.00) om Ditt barn
inte kommer till skolan.
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