KOMPASSEN
Värdegrund Dalboskolan

Hjälper dig att ta ut
rätt riktning för
framtiden

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika
egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att
ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Läroplan för grundskolan 2011)

”Man ska se alla som olika individer och respektera alla” (Elev
åk 9)

KOMPASSRIKTNING







Du är i skolan för att lära dig så mycket som möjligt
Du kan lära dig
Du kan lära av andra
Du är någon, en som behövs
Du gör alltid ditt bästa
Du formar din framtid i skolan – vi är här för att hjälpa dig

VÅRA GRUNDREGLER
 Du respekterar dig själv och andra
 Du hjälper till att skapa ett bra arbetsklimat
 Du hjälper till att vårda vår skola

”Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av
kränkande behandling.” (Skollagen 1 kap 5 §)

”Bra att det finns en likabehandlingsplan, även om man är
raggare, emo eller fjortis och har olika kulturer, så ska alla bli
lika behandlade” (Elev åk 7)

Tillsammans är vi Dalboskolan och Dalboskolan är vår
gemensamma arbetsplats. Vi har några regler som är viktiga
att känna till:
 Vi kommer i tid till lektionerna och lämnar inte
klassrummet utan lov.
 Var och en tar ansvar för sina arbetsuppgifter och har med
material till lektionerna.
 Vi lämnar jackan i skåpet.
 Vi använder inte mobilen under lektionerna om inte läraren
tillåter det av pedagogiska skäl.
 I korridorer och under raster har vi alla ett ansvar för att
alla elever och all personal känner sig trygga och trivs.
 Som elev respekterar du tillsägelser från all skolans
personal.
 I matsalen tar vi av oss keps, mössa och jacka. Vi visar på
ett gott uppförande så att vi alla kan äta i lugn och ro.
 Alla samarbetar för att Dalboskolan ska vara en drogfrimiljö

PÅFÖLJDER – om du bryter mot våra regler händer detta:
1. Du får samtal med skolans personal
2. Skolans personal ringer hem
3. Målsman kallas till möte på skolan
4. Anmälan till elevvårdsgruppen
5. Rektor beslutar om ev. påföljder som t.ex:
 Du blir för en tid förflyttad till en annan grupp
 Du blir hemskickad för resten av dagen
 Målsman ombeds att vara med dig under din skoldag

I ärenden gällande diskriminering och
kränkande behandling följs skolans
likabehandlingsplan som finns att läsa på
Dalboskolans hemsida och VÄL

