Vallhov RO

Datum 121101

Vallhovskolans förväntansdokument

Skollagen 1 kap 5§
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar och de mänskliga rättigheter som människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt
solidaritet mellan människor.
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna
och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Mål
Väl förankrade förväntningar mellan skola-föräldrar-elever

Syfte
Att ha tydliga förväntningarna mellan skola – föräldrar – elever.
Att ha tydliga och nära samarbete med föräldrarna, för att skapa en god miljö för
elever och personal.
Detta utifrån värdegrundsuppdraget i läroplan och skollag.

Förväntningar
Elev
Jag är en god kamrat.
Jag berättar för en vuxen om jag ser att någon blir illa behandlad.
Jag är ärlig, står för det jag gör.
Jag använder inte svordomar eller ett nedvärderande språk.
Jag är rädd om min skola.
Jag kommer i tid till lektion och har med mig nödvändigt material.
Jag gör de uppgifter som ingår i mitt skolarbete.
Jag arbetar utan att störa andra.
Jag gör mina läxor och lämnar in dem i tid.

Personal
Jag är engagerad, konsekvent, rättvis och ser till varje barns behov.
Jag accepterar ingen form av mobbing eller andra kränkningar. Jag agerar
snabbt enligt likabehandlingsplanen.
Jag strävar efter ett varierat arbetssätt.
Jag arbetar för trygghet och trivsel hos eleverna
Jag arbetar för att barnen ska vara stolta över vår skola
Jag arbetar med grundläggande livskunskap.
Jag arbetar för en god kommunikation för elever och föräldrar.

Förälder
Jag är engagerad i mitt barns utveckling och skolgång.
Jag är beredd att vid behov träna och stötta mitt barn.
Jag ser till att mitt barn får en ordentlig nattsömn och äter en ordentlig frukost.
Jag ser till att mitt barn kommer i tid till skolan och har med sig nödvändigt
material.
Jag talar inte illa om skolan / personalen i barnens närvaro.
Jag tar kontakt med skolan om jag har frågor och funderingar om mitt barns
skolgång.
Jag är beredd att vid behov delta i mitt barns vardag på skolan.
Jag låter inte mitt barn gå till skolan om hon/ han är sjuk. Jag meddelar skolan när
mitt barn är sjukt eller ledigt.

När problem uppstår arbetar vi efter följande modell
Elevvårdsgång vid Vallhovskolan F-6
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