Våra ledljus - Trygghet, Ansvar, Drivkraft, Självkunskap

Fyren EkAlmens förväntansdokument 2015/2016
Det är viktigt att alla vet vad som gäller på skolan, då kan det bli en bra arbetsmiljö.
Vi vill vara tydliga med vad vi förväntar oss av personal, föräldrar och elever på
Fyren EkAlmen, därför har vi skrivit detta dokument som en hjälp för oss alla.
Våra ledljus trygghet, ansvar, drivkraft och självkunskap ska finnas med som en röd
tråd i verksamheten, så även i detta dokument.
Personal:
Ni kan förvänta er av oss som personal:
• att vi arbetar för att skapa en trygg miljö för alla elever på skolan genom
- att regelbundet arbeta med värdegrundsfrågor
- att visa elever och varandra hänsyn och respekt
- att inte acceptera någon form av kränkande ord eller handling
- att ge alla elever förutsättningar till en god självbild
• att vi arbetar för att möta varje elev där det befinner sig i sin
utveckling och strävar mot att alla ska nå läroplanens mål genom
- att ha en väl genomtänkt pedagogisk verksamhet
- att skapa en god inlärningsmiljö utifrån de förutsättningar som ges
• att vi arbetar för att ha ett gott samarbete med hemmet genom
- att ge regelbunden information om vad som händer i skolan
- att välkomna föräldrar i skolan
- att erbjuda regelbundna utvecklingssamtal
- att erbjuda och ge tid till ett föräldraråd
Vårdnadshavare
Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare:
• att du möter skolan i det gemensamma värdegrundsarbetet genom
- att ge ditt barn förutsättningar till en god självbild
- att vara lyhörd för hur ditt barn mår i skolan
- att hjälpa ditt barn till ett vårdat språk
• att du visar engagemang för och stöttar ditt barn i sitt skolarbete genom
- att ha en positiv inställning till skolan
- att ditt barn är utvilat och har ätit frukost innan det kommer till skolan
- att se till att ditt barn har rätt utrustning för att klara sin skoldag
- att ditt barn får vara hemma och kurera sig vid sjukdom
• att du arbetar för att ha ett gott samarbete med skolan genom
- att du sjukanmäler ditt barn innan 8.00 varje dag som barnet är sjukt
- att vid magsjuka stannar ditt barn hemma 48 timmar efter sista symptom
- att ta del av skolans information
- att gå in och läsa och aktivt ta del av nyheter och meddelanden i Schoolsoft några
gånger i veckan
- att du anmäler aktuella tider för ditt barn i Hamnen både under skol- och lov-dagar
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- att vid några tillfällen besöka oss i vår verksamhet
- att komma på föräldramöten och utvecklingssamtal
- att kontakta oss om det är något du funderar kring eller oroar dig över
- att i möjligaste mån undvika ledigheter utöver våra skollov
- att du som har förskoleklassbarn meddelar i förväg om barnet ska vara ledig och att du
som har äldre barn ansöker på blankett om ledighet
Elev:
Vi förväntar oss av dig som elev:
• att du hjälper till att skapa en trygg miljö i skolan genom
- att visa dina kamrater och vuxna på skolan respekt och hänsyn
- att aldrig medvetet utsätta andra för obehag
- att berätta om någon far illa
- att använda ett vårdat språk
- att ha en positiv inställning, vara GOA (glädjespridare, omtänksam och ansvarsfull)
• att du gör ditt bästa i skolan genom
- att ta ansvar för ditt skolarbete
- att hålla reda på dina saker
- att komma i tid
- att lyssna på andra och vänta på din tur
- att hjälpa till att skapa arbetsro
- att vilja lära
- att kunna samarbeta med andra
- att följa skolans regler "GOA" och ta ansvar för ditt handlande och konsekvenser
- att vara rädd om vår skola och våra saker
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