
 Åsedaskolan 7-9 Gäller från och med 2019-01-08 

Du kan förvänta dig av oss som personal att vi arbetar… 
 …för varje elevs lärande och måluppfyllelse 
 …för att alla elever ska mötas med hänsyn, vänlighet och respekt.  
 …aktivt med värdegrundsfrågorna, se likabehandlingsplanen. 
 …för att skapa trygghet för eleverna.  
 …aktivt mot kränkande behandling.  
 …för att ge alla elever stöd och omsorg efter sina individuella behov.  
 …aktivt för jämställdhet och verkar för att pojkar och flickor får lika stort utrymme i verksamheten.  
 …för att varje elev ska känna att ”jag kan och jag duger”. 
 …för att uppmuntra till gott uppförande, artighet och vänlighet. 
 …för att ge eleven möjlighet till eget ansvar och inflytande. 
 …för att utvärdera vårt och elevernas arbete kontinuerligt. 
 …med att hjälpa eleverna att lösa konflikter. 
 …tillsammans för att skapa arbetsro. 
 …tillsammans med vårdnadshavarna och meddelar om något särskilt händer i skolan.  

 
Vi förväntar oss av dig som elev att… 

 …du tar ansvar för ditt lärande och din utveckling. 
 …du sköter dina arbetsuppgifter och ställer upp för andra.  
 …du lyssnar på andra och väntar på din tur. 
 …du hjälper till att hålla skolan ren och är aktsam om lokaler, material och personliga saker. 
 …du följer regler och säkerhetsföreskrifter, se skolans ordningsregler, så att du kan delta i skolans 

alla aktiviteter. 
 …du samarbetar med andra. 
 …du använder ett vårdat språk och artigheter som tack och hälsningsord. 
 …du använder trevligt bordsskick. 
 …du respekterar klassrummet som ett arbetsrum, där alla har rätt till arbetsro. 
 …du visar hänsyn och hjälper andra t.ex. genom att hålla upp dörrar, gå lugnt och inte trängas.  
 …du visar respekt för alla kamrater/vuxna och att du också blir bemött med respekt.  

 
 

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare att… 
 …du ansvarar för din ungdoms uppfostran. 
 …du stöttar din ungdoms lärande och utveckling. 
 …du stöttar din ungdom till att komma utvilad och ha ätit frukost för att orka med sin arbetsdag.  
 …du stöttar din ungdom att vara rätt klädd och ha med sig böcker etc. för att klara sin arbetsdag. 
 …du alltid meddelar om din ungdom är frånvarande. 
 …du intresserar dig för ungdomens hemuppgifter och tar ansvar för att de utförs och                                      

kommer tillbaka till skolan.  
 …du deltar aktivt i föräldramöten och utvecklingssamtal. 
 …du tar kontakt med berörd personal när du har synpunkter på verksamheten. 
 …du intresserar dig för din ungdoms kamratrelationer.  

 


