BARN OCH UTBILDNING
Antilopen

I Antilopens rektorsområde har vi förväntningar
På dig som förälder:
o
o
o
o

Att Ditt barn kommer i tid och har ätit frukost.
Att Du deltar på föräldramöten och utvecklingssamtal.
Att Du intresserar Dig för barnets skolarbete och hjälper ditt barn att ta ansvar för
hemuppgifter.
Att Du tar del av information som skickas hem från skolan och skickar tillbaka ”svarslappar”.

På dig som elev:
o
o
o
o

Att Du visar respekt och hänsyn för skolkamrater och vuxna.
Att Du följer skolans och klassens regler.
Att du använder ett vårdat språk och har ett trevligt uppförande.
Att Du sköter arbetsuppgifter och hemuppgifter samt hjälper andra.

Dessa förväntningar kan Ni som föräldrar ha på skolan:
o
o
o
o
o
o
o

Att all personal arbetar för att skapa trygghet för barnen.
Att alla barn ska mötas med omtanke, vänlighet och respekt.
Att vi strävar efter arbetsglädje och en lugn skolmiljö.
Att elever och föräldrar kan vara med och påverka skolans utveckling genom Klassråd,
Elevråd, Kamratstödjarna och Föräldraråd.
Att vi strävar efter att ge alla elever det stöd och den uppmuntran de behöver.
Att skolan arbetar för att motverka mobbing och kränkande behandling.
Att vi samarbetar kring ditt barn.

Ni är alltid lika välkomna att besöka skolan!
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BARN OCH UTBILDNING
Antilopen

Antilopenskolans regler

o
o
o
o

Vi lyssnar på varandra och väntar på vår tur.
Vi passar tider och har alltid med oss arbetsmaterial till lektionerna.
Vi är rädda om skolans saker, både inne och ute. (Om jag förstör eller slarvar bort något är
jag skyldig att ersätta det.)
Vi hjälps åt att hålla skolan ren och snygg.
Vi spelar boll, leker och kastar snöboll på särskilda platser på skolgården.
Vi har våra värdefulla saker hemma, skolan tar inget ansvar om de försvinner eller förstörs.
Mobiltelefonerna är avstängda under skoldagen. (Telefon till expeditionen 0435-28401)

o

Vi har tagit del av ovanstående information

o

Elevens namn:______________________

o

Målsmansunderskrift:_________________________________________

o

Återlämnas till mentorn inom en vecka.

o
o
o

Klass___________________
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