Gullhedskolans förväntansdokument
Gemensam värdegrund
 Tillsammans vill vi att alla ska känna sig trygga, därför ingriper vi mot våld

och kränkningar.
 Tillsammans vill vi att alla ska visa hänsyn och respekt för varandra, därför

arbetar vi utifrån vår Likabehandlingsplan.
 Tillsammans vill vi skapa god arbetsmiljö, därför ingriper vi mot störning av

undervisningen.
 Tillsammans vill vi skapa goda kamratrelationer, därför hjälps vi åt att lösa

konflikter.
 Tillsammans vill vi arbeta för att stärka allas självförtroende, därför lyssnar

vi på varandra och respekterar varandras olikheter.

Personal
Som förälder på Gullhedskolan kan du förvänta dig följande av oss personal:
 Vi utformar i samarbete med dig en individuell utvecklingsplan som gäller ditt barn
 Vi är engagerade och konsekventa.
 Vi satsar på att lärandet i grunden ska vara inspirerande.

 Vi accepterar ingen form av mobbning eller andra kränkningar.
 Vi kommer att agera snabbt enligt Likabehandlingsplanen.
 Vi arbetar för att ditt barn ska känna trygghet och glädje i skolan.
 Vi arbetar för att elever, föräldrar och personal ska känna stolthet över Gullhedskolan.
 Du kan alltid prata med oss om ditt barn eller andra skolfrågor.
 Vi arbetar med grundläggande livskunskap.
 Vi ger alltid nödvändig information till dig om ditt barns skolvardag.

Förälder
Som förälder till barn hos oss förväntar vi oss följande:
 Du betonar och ställer dig bakom skolans värdegrund och arbetar tillsammans med

personalen för barnens bästa.
 Du pratar positivt om personalen och skolan i barnens närvaro.
 Du ställer upp på möten.
 Du är engagerad och tar ditt fostringsansvar samt är beredd att vid behov också delta i

ditt barns vardag på skolan.
 Ditt barn kommer i tid och har med sig nödvändigt material till skolan.
 Ditt barn kommer mätt och utvilad till skolan.

Elev
Som elev på Gullhedskolan förväntar vi oss att :
 Du kommer i tid till skolan och har med dig nödvändigt material.
 Du har gjort dina läxor.
 Du är en god kamrat, deltar inte i mobbning.
 Du använder ett vårdat språk och kränker inte någon genom ord eller handling.
 Du är ärlig, står för det du gör och talar sanning.
 Du är rädd om din skola och de saker som finns där.

 Du följer de regler som finns på skolan.

När problem uppstår arbetar vi efter modellen
1 Tillsägelse
2 Samtal med eleven
3 Föräldrakontakt
4 Konsekvens

Utdrag ur LGR 11
Skolans uppdrag
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och
medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett
kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska
vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet
måste därför ske i samarbete med hemmen.

