Från en bra skola till en fantastisk skola.

Om du bryter mot våra regler händer något av detta.

Skolan får i läroplanen två huvuduppdrag:




Att förmedla vårt samhälles grundläggande normer och värden.
Att främja lärandet så att eleverna får de kunskaper de behöver.

Vi tror att en god strategi är:




Fasthet - med tydliga gränser och regler så alla vet vad som
gäller.
Välvilja- med stöd och uppmuntran så att alla känner att de
lyckas.

Du ska tro att du är något.
Du ska tro att du är lika god som andra och alla lika goda som
du.
Skratta åt dig själv och din värld, det gör dig fri.
Du ska tro att många bryr sig om dig.
Du ska tro att du kan lära andra en hel del och lära av dem.
Varför?
För att du är någon, en som behövs.

Du får omedelbart ett samtal med en lärare.

Du får samtal med flera lärare.

Du och dina föräldrar får komma till ett samtal med läraren och
eventuellt rektor.

Du får göra det bra igen, laga, betala, ställa till rätta.

Du får komma till ett samtal med rektor.

Du kan få ta igen förlorad arbetstid. (jobba på rast, kvarsittning,
hemläxa)

Våra grundregler
Respektera Dig själv
Respektera andra
Respektera egendom
Kom i tid till lektionerna.
Arbeta på lektionerna.
Ha alltid med dig skolväskan och det du behöver för dagens
arbete.
Godis och tuggummi är förbjudet.
Mobil och annan elektronik ska vara avstängd och tas med på
egen risk.
Under skoldagen stannar du på skolans område.
Alla ytterplagg ska vara i kapprummet under lektionstid

Använder du mobil eller annan elektronik, under annan tid än rast, tar
skolan hand om den för resten av dagen.

Du kan för en tid bli förflyttad till annan grupp.

Du får i uppdrag att berätta vad som hänt hemma och be dina föräldrar
kontakta läraren.
Du är i skolan för att lära dig så mycket som möjligt utifrån dina
förutsättningar Vi är här för att hjälpa dig.

