
Förväntansdokument Boo Gårds skola

Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje
skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler (skollagen kap 5 § 5).

Ordningsregler
·       Vi respekterar varandra och följer skolans regler
·       Vi är rädda om varandra, vår skola och hjälper till att bevara dess fina miljö

Därför gör vi så här:
1. vi accepterar alla för dem de är
2. vi låter andras saker vara, t.ex. man rör inte andras cyklar
3. vi säger nej till alla former av kränkande behandling och följer vår Likabehandlingsplan
4. vi är ärliga och står för det vi gör och säger
5. vi använder ett bra och trevligt språk
6. vi tar av oss ytterkläder och skor inomhus
7. vi passar tider
8. vi klättrar inte i träd
9. vi låter alla vara med
10. vi tar ansvar för vårt skolarbete och vårt skolmaterial
11. vi respekterar att klassrum är ett arbetsrum där alla har rätt till arbetsro
12. vi stannar på skolans område under skoldagen (Gäller åk F-6)
13. vi cyklar och skatar utanför skolans område
14. vi kastar inte saker som kan skada någon
15. vi lämnar saker hemma som kan skada oss
16. vi lämnar godis och tuggummi hemma
17. vi avråder från att ta med mobiltelefon och andra värdesaker till skolan då skolan inte ansvarar vid stöld

eller skada

Om du inte följer skolans regler gör vi så här:
Steg 1. Har ett allvarligt samtal med dig
Steg 2. Informerar dina föräldrar
Steg 3. Har ett möte med dig, dina föräldrar och berörd personal
Steg 4. Har konferens med dina föräldrar, personal och biträdande rektor
Steg 5. Ha konferens med dina föräldrar, personal och rektor

Disciplinära och andra särskilda åtgärder
Enligt de förutsättningar som följer av skollagen kap 5 får det beslutas om utvisning, kvarsittning, tillfällig
omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål.

Som förälder till barn på skolan förväntar vi oss följande av dig:
● att du stöttar ditt barn i skolarbetet och har ett positivt förhållningssätt till skolan
● att ditt barn kommer i tid
● att ditt barn har ätit frukost och är utsövt när han/hon/hen kommer till skolan
● att du tar del av information från skolan och skickar tillbaka svarslappar
● att du låter ditt barn vara hemma vid sjukdom
● att du sjukanmäler ditt barn på InfoMentor eller på telefon 08-718 85 35, före kl. 08.00 varje morgon
● att du deltar vid föräldramöten och utvecklingssamtal
● att du undviker ledighet för ditt barn utöver loven
● att ditt barn är införstådd med att man använder hjälm vid cykling, pulka- och skridskoåkning
● att du någon gång under ditt barns skoltid på Boo Gårds skola gärna deltar aktivt som klassförälder och i

föräldrarådet
● att du håller dig uppdaterad på InfoMentor och ser till att dina kontaktuppgifter är aktuella
● att du som förskoleklassförälder lämnar och hämtar ditt barn
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Som förälder kan du förvänta dig följande av personalen på Boo Gårds skola:

Vi strävar efter god kvalitet i verksamheten och arbetar ständigt för att den ska bli bättre
● all personal arbetar för att skapa trygghet för barnen
● alla barn möts med hänsyn och respekt
● vuxna hjälper barnen att lösa konflikter vid behov
● vi inte accepterar någon form av mobbning eller andra kränkningar
● berörd personal tar kontakt med familjen om något allvarligt har hänt
● vi strävar efter att ge alla barn stöd efter behov
● vi utvärderar vårt och barnens arbete kontinuerligt
● vi lyssnar på era synpunkter
● vår strävan är att skapa en trivsam skolmiljö
● vi arbetar för jämlikhet

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………....
Lämnas till mentor/klasslärare senast torsdag den 25 augusti 2022

Vi har tagit del av, respekterar och följer Boo Gårds skolas förväntansdokument.

Elevens namn_________________________________________________Klass:_________________

Vårdnadshavare:
(Samtliga ska skriva under)

_________________________________________________________________________


