Förväntningarna
Som elev på Rödabergsskolan ska du kunna utveckla dina förmågor i alla ämnen så
långt det är möjligt. För att det ska bli möjligt behöver vi ha de här förväntningarna på
varandra:
Som elev kan du förvänta dig av oss








Att vi strävar mot att du ska få de bästa förutsättningarna att utveckla dina förmågor.
Att vi arbetar för att du ska tycka det är kul, meningsfullt och viktigt att lära.
Att du är en delaktig i skolans arbete och utveckling och har inflytande över ditt
lärande.
Att vi ständigt arbetar för att din skolmiljö ska vara så trygg som möjligt.
Att vi lyssnar, tar dig på allvar och bemöter dig med respekt
Att vi ingriper mot alla former av kränkningar och mobbning.
Att vi samverkar med dina föräldrar.

Vi förväntar oss av dig som elev







Att du tar ansvar för skolarbetet och alltid försöker göra ditt bästa.
Att du gör ditt bästa när du samarbetar med andra. Lyssnar, bidrar till arbetet och är
hjälpsam.
Att du kan skolregler och klassregler och följer dessa.
Att du pratar med en vuxen om det är något som inte känns bra.
Att du berättar hemma om hur det går med skolarbetet och hur du trivs.
Att du tillsammans med din förälder planerar så att hemarbeten fungerar bra.

Som förälder kan du förvänta dig av oss












Att vi försöker skapa bästa möjliga inlärningssituation för ditt barn.
Att vi strävar efter en hög kvalitet i det vi gör.
Att vi arbetar för att ditt barn ska känna glädje att gå till skolan.
Att vi särskilt uppmärksammar barn i behov av särskilt stöd.
Att vi arbetar för att alltid ha en trivsam och lugn arbetsmiljö där ditt barn kan känna
sig tryggt.
Att vi för ditt barns bästa vill samverka med dig som förälder.
Att du är välkommen till skolan.
Att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer.
Att vi varje termin bjuder in dig och ditt barn till utvecklingssamtal.
Att du som ”ny” förälder får ett introduktionssamtal med ditt barns mentor.
Att du blir inbjuden till föräldramöten och skolans olika evenemang.

Vi förväntar oss av dig som förälder








Att du hjälper ditt barn att ta ansvar för sitt skolarbete och hemarbete.
Att du tar huvudansvaret för ditt barns sociala fostran och vardagskunskaper.
Att du har förtroende för att skolans personal arbetar för ditt barns bästa och inför
barnet visar en positiv attityd till skola och personal.
Att du tar dig tid att prata med ditt barn om skolan och skolarbetet och att du
kontaktar oss om något inte är bra eller om ditt eller något annat barn far illa.
Att du i första hand tar kontakt med ditt barns personal om du har synpunkter på
något i verksamheten.
Att du ser till att ditt barn är utvilat, har ätit frukost och kommer i tid till skolan.
Att du deltar i utvecklingssamtal, föräldramöten och tar del av skolans information.

