Trivselregler

Förväntansdokument
Till dig som elev……
Det förväntas av dig att du


alltid visar andra barn och vuxna respekt

Syftet med Mölleskolans trivselregler är att skapa en god,trivsam



aldrig utsätter något barn eller vuxen för obehag eller fara

och trygg miljö där lärandet är i focus, en miljö som skapar goda



berättar för vuxna om du eller någon annan inte har det bra i skolan

förutsättningar för att alla elever skall få god utbildning. Dessa



följer de regler som finns på skolan

trivselregler skall kompletteras med klassens/elevgruppens regler.



använder ett vårdat språk

På Mölleskolan ska du:



tar ansvar för miljön, ute och inne

Ett gott arbetsklimat



följa likabehandlingsplan och förväntansdokument



vara i tid till lektioner och ha med dig det du behöver (läxor,

präglas av
Till dig som vårdnadshavare………
Det förväntas av dig att du


meddelar skolan om du märker att ditt barn eller något annat barn råkat illa ut



meddelar skolan om du märker att ditt barn gjort någon annan illa



har en positiv inställning till ditt barns skola och fritidshem



har huvudansvaret för ditt barns uppfostran, uppträdande och beteende



ser till att ditt barn får tillräckligt med sömn, har ätit frukost och kommer i tid

idrottskläder etc).

Positiva möten



du får inte lämna skolans område utan tillstånd av skolpersonal

Trygghet



ta ansvar för dina och skolans saker. Om du medvetet tar sön-

Trivsel
o

der skolans material blir du ersättningsskyldig.


använda ett kränkande språk/handling eller delta i kränkning
eller mobbning.

Arbetsro




Det förväntas av dig att du är en god förebild och


är ärlig och uppriktig mot andra på ett respektfullt sätt



alltid visar elever och vuxna respekt



ser alla elever utifrån sina förutsättningar/behov



omedelbart ingriper mot alla former av diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling



att du följer skolans likabehandlingsplan



att du vid misstänkt kränkning utreder omständigheterna och informerar rektor

respektera allas rätt till arbetsro. Om du använder föremål som
stör den pedagogiska verksamheten kan den beslagtas.

till skolan med rätt utrustning

Till dig som personal…………

lösa ev. konflikter utan våld eller hot. Du ska heller inte retas,

använda skolans datorer/I-pads till det lektionen syftar till.

