Förväntansdokument
Silviaskolan

Framgångstriangel

Ert barn har en resa genom grundskolan på 9-10 år och vi behöver alla
samarbeta för bästa möjliga resultat. Det handlar om ett samarbete
mellan skolan, eleven och hemmet, i alla riktningar. Skolan ska vara
proffs på att utbilda och utveckla eleverna, hemmet ska uppmuntra
stödja samt fostra, och huvudpersonen själv, eleven, ska göra sitt allra
bästa för att nå så långt som möjligt. Ansträngning, motivation och vilja är
viktiga motorer i lärandet för eleven. En av de viktigaste skydds- och
friskfaktorerna för livet är en trygg och bra skolgång.
Låt oss hjälpas åt.
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Skolans ansvar
Ni kan förvänta er att personalen värnar om vår
skola/lärandemiljö genom att:


bemöta alla med hänsyn, tydlighet och respekt.



bemöta pojkar och flickor som jämlika.



alla barn ska känna att "jag kan och jag duger".



skapa en lugn och trivsam miljö med tryggt arbetsklimat både ute
och inne.



arbeta hälsofrämjande samt uppmärksamma och förhindra
kränkningar, trakasserier och mobbning.



arbeta för en öppen tillitsfull kommunikation mellan hem och
skola.



följa föreskrivna läroplaner, skollagen samt lokala arbetsplaner.

Hur vi arbetar med elevernas utbildning:
 Vi uppmärksammar och bekräftar eleverna i lärandesituationer
och i det sociala samspelet för att skapa motivation och nyfikenhet
i en trygg lärandemiljö.
 Vi är lyhörda för elevernas intressen och frågor samt varierar oss i
arbetssätt och metoder.
 Vi gör extra anpassningar inom undervisningen.
 All personal arbetar aktivt för elevernas bästa över hela dagen i
skolan.
 Vi anstränger oss för att hela tiden utveckla vår pedagogiska
kompetens för elevernas och skolans bästa
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Elevens ansvar
Vi förväntar oss av dig som elev att du:
 visar vänlighet och hänsyn för alla barn och vuxna samt
använder ett vårdat språk.
 passar tider och har med dig för dagen "rätt utrustning" t.ex.
läxor, idrottskläder, skolmaterial och fungerande
hörselteknik.
 är rädd om skolans lokaler/utrustning, böcker och hjälper till
att hålla skolan ren och snygg.
 följer skolans regler och de aktuella trivselreglerna.
 respekterar vår gemensamma arbetsplats och tänker på att
alla har rätt till arbetsro.
 sköter dina arbets- och hemuppgifter och tar eget ansvar för
ditt lärande.
 medvetet använder dig av dina goda hörselstrategier.
 anstränger dig för att nå kunskapskraven och för att vara en
god kamrat
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Föräldrars ansvar
Vi förväntar oss av dig som förälder att du:
 samarbetar med skolan för elevens bästa och håller en öppen
kommunikation mellan hem och skola.
 tar del av era barns planeringar, Schoolsoft, skoldagbok, veckologg,
eller annan information gällande skolans och fritidshemmets
verksamhet.
 ser till att ditt barn är hemma och kurerar sig vid sjukdom och att
sjukanmälan görs.
 ser till att barnet får goda förutsättningar för lärande genom att det
är utvilat, har ätit frukost, samt har med sig för dagen rätt
"utrustning" och fungerande hörseltekniska hjälpmedel.
 intresserar dig för ditt barns skolarbete och stöttar barnet att ta
eget ansvar för detta.
 visar respekt för personalens arbetstider och elevens
undervisningstid.

Andra för skolan viktiga dokument:
Hörselmedvetenhetsplan
Språkarbetsplan
Likabehandlingsplan
Ansvar och inflytande
Normer och värden
Skolans ordningsregler
(finns att hitta på Schoolsoft)

