Stordammens förväntansdokument – utarbetat i samarbete med Stordammens Skolråd 2016
Av oss som personal på Stordammens
skola kan du förvänta dig att:












Vi har höga förväntningar på
elever och ger eleverna
utmaningar på sin nivå.
Alla barn visas hänsyn och
respekt.
Vi tar tag i konflikter och
kränkningar så inget barn ska
behöva gå till skolan med oro och
rädsla.
vi arbetar aktivt med att stärka
elevernas självkänsla.
Vårdnadshavare alltid är
välkomna till oss efter
överenskommelse med skolan.
Vi vuxna är goda föredömen för
eleverna.
Vi följer upp elevernas
kunskapsutveckling vid
utvecklingssamtal varje termin.
Vi har som målsättning att skapa
en rofylld arbetsmiljö för barn och
personal.
Vi uppmärksammar alla elevers
behov av anpassningar och
särskilt stöd.

Av dig som vårdnadshavare förväntar vi
oss att du:


har en positiv attityd till ditt barns
lärande.



tar del av den information som
erbjuds på skolan och
fritidshemmet (anslagstavlan,
veckobrevet, i Unikums blogg) och
tar kontakt vid behov.





tar kontakt med en vuxen på skolan
eller fritidshemmet om du
uppmärksammar kränkningar av en
elev.
ser till att ditt barn passar tider och
att barnet har med sig det den
behöver för dagen.



sjukanmäler till skola 24 och låter
barnet vara hemma vid sjukdom.



uppmuntrar till läxläsning och att
barnet deltar i läxhjälpen eller
studiehjälpen.



deltar i utvecklingssamtal och på
föräldramöten.

Av dig som elev förväntar vi oss att du:


visar respekt och hänsyn för elever
och personal.



lyssnar på andra och använder ett
vårdat språk.



deltar aktivt i lärandet.



respekterar och bidrar till arbetsro.



är rädd om dina, andras och skolans
saker och hjälper till att hålla rent
och snyggt i skolans lokaler.



kommer i tid



gör dina läxor och har med dig allt
det du behöver under dagen.



Respekterar att skolan är moblifri på
lektionerna och mobiltelefonen ska
inte användas och inte heller vara
synlig. Restaurangen är en mobilfri
zon.
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