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Alléskolans elever och vårdnadshavare!  

 
Detta är de förväntningar ni kan ha på oss under ert tre år långa träningsläger här: 
 
Trygghet - Du skall känna dig trygg och bli sedd på skolan. Vi ser dig! 
 
Kunskap - Du skall utvecklas så långt som möjligt utifrån dina förutsättningar. 
 
Glädje - Du skall känna glädje och lust att lära i skolan. 
 
Respekt - Vi respekterar varandra, vår skolmiljö och att detta är vår arbetsplats - vårt träningsläger 
där vi skall lära oss under tre år. 
 
Vi har ordningsregler som skall följas på skolan. Vi har en åtgärdstrappa och en 
konsekvensbeskrivning över vad som händer om man inte följer våra regler. Det är viktigt att vi alla 
respekterar våra regler och våra mål. 
 
Trygghet, kunskap, glädje och respekt! 

 

Av skolan kan ni förvänta er: 

 Att vi arbetar för att skapa trygghet för eleverna  

 Att vi visar respekt för eleverna  

 Att vi arbetar utifrån de nationella styrdokumenten  

 Att vi strävar efter att möta varje elev på dess kunskapsnivå  

 Att vi arbetar främjande och förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling  

 Att vi strävar efter att skapa en lugn och trivsam skolmiljö  

 Att vi använder ett vårdat språk  

 Att vi bidrar till ett gott samarbete mellan skola och hem  
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Detta förväntar vi oss av dig som elev: 

 Att du medverkar till att alla blir respekterade och bemötta på ett artigt och trevligt sätt 

 Att du använder ett vårdat språk 

 Att du är inställd på att ha lektion när du kommer in i salen och följer de instruktioner du får 
av undervisande lärare 

 Att du passar tider  

 Att du tar ansvar för ditt lärande, har med dig rätt material till lektionen och arbetar under 

lektionstid samt tar igen det du missat vid eventuell frånvaro  

 Att du är rädd om andras och skolans saker  

 Att du tar kontakt med någon vuxen om du behöver hjälp och stöd  

 Att du följer skolans ordningsregler  

Vad vi förväntar oss av er föräldrar: 

 Att ni stöttar ert barn i skolarbetet  

 Att ni ser till att ert barn kommer till skolan utvilad och med rätt utrustning  

 Att ni bidrar till ett gott samarbete mellan hem och skola  

 Att ni kontaktar skolan om ni undrar eller är missnöjd med något  

 Att ni förmedlar en positiv bild av skolan  

 Att ni tar del av information som når er via skolan  

 Att ni deltar på utvecklingssamtal samt föräldramöten  

 Att ni tar del av skolans mål och ordningsregler 

 

 


