• du är uppmärksam på om ditt eller något annat
barn utsätts eller utsätter något annat barn för
obehag och informerar skolan om detta
• du tar del av skolans information via
skolplattformen och att du för en dialog med oss
om du har synpunkter på vår verksamhet
• att du litar på skolan och talar väl om skolan med
ditt barn

• nå höga skolresultat och få en stabil grund för
vidare studier
• vara vana vid att använda estetiska uttryckssätt
• vara trygga och kunna vara goda föredömen
• kunna göra sina röster hörda
• bli modiga och känna sig stolta över det vi
tillsammans gör på skolan!
MODIGA – STOLTA - TILLSAMMANS

• vi gör allt för att du ska utvecklas och lära dig så
mycket som möjligt
• vi arbetar aktivt för att du ska känna dig trygg i
skolan
• vi bemöter dig med respekt
• vi kommer att ingripa mot alla former av
diskriminering och kränkande behandling
• vi samarbetar med dina vårdnadshavare

• du tar ansvar för skolarbetet och alltid försöker
göra ditt bästa
• du passar tider
• du är hjälpsam mot barn och vuxna
• du pratar med någon vuxen på skolan om något
inte känns bra
• du följer skolans ordningsregler
• du aktivt utövar inflytande på din utbildning

• vi skapar bästa möjliga förutsättningar för ditt
barns inlärning
• vi har välutbildad och kunnig personal
• vi har en hög kvalité i vår verksamhet
• vi arbetar för en trygg och lugn skolmiljö
• vi samverkar med dig som vårdnadshavare
• du alltid är välkommen att ta kontakt med oss på
skolan
• vi tar kontakt med dig när det behövs
• vi utgår från att alla vårdnadshavare vill sina
barns bästa

• du ser till att ditt barn kommer i tid till skolan
och att du meddelar frånvaro
• du ser till att ditt barn har sovit och ätit frukost
inför skoldagen
• ditt barn har en skolväska med sig till skolan och
att ditt barns klädsel och material är anpassade
efter väderlek och aktiviteter

