Alsjöskolans

VÄRDEGRUND
Med ordningsregler

Trygga elever

Lära för livet

Likabehandlingsplan finns och följs.
Elever kan i samråd med lärare använda
mobiltelefoner i undervisningssyfte, i övrigt hålls de
avstängda. Lärare har mobiltelefoner på ljudlöst.
Eleverna får det stöd de behöver. Pedagogerna är
tydliga ledare. Vi arbetar med att stärka våra
elevers självkänsla och självförtroende.
Vi bär inte kläder som kan upplevas kränkande för
andra.

Höga förväntningar finns på alla elever. Alla barn kan
lyckas här! Vi skaffar oss kunskaper för livet. Regler
som gäller i samhället gäller också i skolan.
Vi arbetar med hälsa som helhet med avkoppling,
kost, motion och vi äter inte godis och tuggummi här.

God arbetsmiljö
Alla passar tider. Arbetsro råder.
Vi håller rent samt ordning och reda.
Samarbete och samtal uppmuntras utan att störa
andra. Vi är rädda om våra saker. Vi går istället för
att springa i våra korridorer. Eleverna vet vad som
gäller kring snöbollskastning på vår skola. Vi
använder hjälm när vi åker i pulkabacke och på is. Det
är rökförbud på vår skola. Vi ”skojbråkar” inte på
skol- eller fritidstid

Förebilder med stolthet
Vi är förebilder samt goda representanter för vår
skola. Vi är den bästa skolan och vi är stolta över det!
Vi tar varandra på bar gärning när vi gör något som
är bra. Det vi fokuserar på växer, därför fokuserar
vi på förmågor och styrkor. Vi har juste bemötande
mot alla människor vi möter.

Bilda framtid
Vi skapar framtidstro och värnar om drömmar. Vi
tränar eleverna att ta ställning i olika frågor. Vi l
åter elever växa med ansvar, komma med egna idéer
och vi tränar på företagssamhet i det
entreprenöriella lärandet. Vi synliggör demokrati och
dess värde.

Trivsel och glädje
Vi har roligt tillsammans! Vi värnar om lugn i
skolans alla lokaler. Vi skapar matro. Vi tar av oss
mössor och kepsar inomhus. Vi skrattar med
varandra inte åt varandra. Vi svär inte och
använder inte ”öknamn”. Vi har på oss kläder
efter väder för allas trivsel.

Skolplikt
Vi lämnar inte skolgården utan medgivande från en
vuxen. Vi deltar både fysiskt och aktivt på alla
lektioner. Vi håller regelbunden kontakt med elever
och föräldrar vid eventuell frånvaro.

Skolan har konsekvenser i fostrande syfte för den som bryter mot värdegrunden.
Steg 1 – samtal elev och lärare 1-2 ggr.
Steg 2 – samtal elev, lärare och vårdnadshavare
Steg 3 – samtal elev och rektor. Vårdnadshavare informeras samma dag.
Steg 4 – EVK elev, lärare, rektor och vårdnadshavare.

Konsekvenser som kan användas är kvarsittning, utvisning från lektion, omplacering, skriftlig varning, anmälan
till socialtjänst eller polismyndighet.

