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Barn- och utbildningsförvaltningen

Mariebergsskolans förväntansdokument

Vi förväntar oss av dig som elev att:


du är ärlig och står för vad du gör



du visar respekt för alla barn och vuxna och förstår att vi är olika



du hjälper till att hålla ordning och är aktsam om skolans lokaler och utrustning



du passar tiderna som gäller för din skoldag



du sköter ditt skolarbete och dina hemuppgifter



du berättar för en vuxen om du märker att någon far illa



du följer våra ordningsregler



du har ett vårdat språk

Som förälder kan du förvänta dig av oss att:


vi möter barnen med hänsyn, tydlighet och respekt



vi arbetar för att ge barnen ökad självkänsla



vi arbetar för att alla elever ska nå så hög måluppfyllelse som möjligt



vi arbetar förebyggande mot mobbning och kränkande beteende och agerar direkt
och kraftfullt mot detta



vi sätter gränser och hjälper barnen att lösa konflikter



vi arbetar för ett vårdat språk på skolan



vi informerar dig fortlöpande om ditt barns kunskapsmässiga och sociala utveckling



vi strävar efter ett gott arbetsklimat
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Vi förväntar oss av dig som förälder att:


du tar huvudansvaret för ditt barns sociala uppfostran/utveckling, lär ditt barn att ta ansvar,
visa hänsyn och respekt samt stödjer oss i arbetet med detsamma



ditt barn kommer i tid, är utvilat och har ätit frukost



du kontaktar skolan vid händelser som kan påverka ditt barns skolgång



du visar intresse för ditt barns lärande



du visar positiv inställning till skolan inför ditt barn



du tar kontakt med skolan när ditt barn är sjukt eller vid annan frånvaro



du tar del av skolans information och hämtar information på vår lärplattform It`s learning



du tar kontakt med skolan om du undrar något



du kommer på våra möten



du som har barn på fritids har en personlig kontakt med personalen minst 1 gång/vecka



du undviker att begära ledighet utöver skollov samt att all ledighet ska vara beviljad i förväg

