Förväntningar läsåret 2017 / 2018___________
Det här kan Ni förvänta er av oss som personal
All personal:
• möter alla på skolan med hänsyn, vänlighet och respekt.
• arbetar för att skapa trygghet för eleverna genom att arbeta i grupper med få elever, arbetar med
fadderverksamhet och värdegrundsfrågor.
• uppmuntrar till gott uppförande och vänlighet.
• arbetar aktivt för jämställdhet genom att ge alla elever lika stort utrymme och själva vara goda
förebilder.
• hjälper eleverna att lösa konflikter och arbetar aktivt mot kränkning och diskriminering.
• strävar efter att ge alla elever stöd efter deras individuella behov.
• har tystnadsplikt och hanterar förtroenden från elever och föräldrar med varsamhet
• tar ansvar för att kontakta familjen om något särskilt har hänt eller om Ert barn är frånvarande och
ej har sjukanmälts.
• informerar Er regelbundet om vad som händer i skolan genom hemsida, blogg, Instagram,
Facebook och veckobrev.

Detta förväntar vi oss av Dig som elev:
Att Du uppträder hänsynsfullt, artigt, vänligt och kamratligt genom att Du:
• alltid säger hej till löparen när du kommer till skolan och alltid säger hej då när du skall gå hem.
 visar hänsyn och respekt för alla elever och vuxna och hjälper andra, till exempel genom att hålla
upp dörrar och gå lugnt och utan att trängas i korridorer och kapprum.
• använder ett vårdat språk och är artig. Exempel på det är att säga tack eller att hälsa på alla.
• använder trevligt bordsskick när du äter på skolan.
• passar tider.
• bidrar till arbetsron och arbetar för ett positivt och tillåtande arbetsklimat.

• samarbetar och arbetar i grupp oberoende av vilka som ingår i gruppen.
• tar ansvar för Ditt lärande och Din utveckling
• följer Hästens ordningsregler och säkerhetsföreskrifter och är rädd om vår skola och vårt material
samt hjälper till att hålla det rent och snyggt.
• har med dig en skolväska till skolan varje dag.

Detta förväntar vi oss av Dig som förälder:
• att du säger hej och hejdå till löparen när du lämnar/hämtar ditt barn.
• att du bemöter elever och personal på skolan med respekt och hänsyn.
• att du läser den information som vi skickar hem till dig och att du tar del av ditt barns skoldag.
 att du håller kontakt med Ditt barns lärare och fritidshemspersonal.
• att du bidrar till klassens välmående genom att du hör av Dig till skolan om Du får veta något som
du tror är värdefullt för oss att känna till.
• att du förmedlar positiva känslor kring skolan.
• att du intresserar Dig för barnets hemuppgifter och tar det slutliga ansvaret för att de sköts och att
de lämnas in i tid.
• att du kommer till föräldramöten och utvecklingssamtal.
• att Ditt barn kommer utvilat och har ätit frukost/kommer till vår frukost.
 att Du ser till att ditt barn har kläder och skor på skolan som passar dagens aktiviteter och väder
samt att ditt barn har med sig skolväska varje dag.
 att Du ser över ditt barns extrakläder kontinuerligt. Tvättar, lagar, märker vid behov.

