ETISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT PERSONAL GENTEMOT ELEVER PÅ SÖRABY SKOLA
FÖRHÅLLNINGSSÄTT MELLAN ELEVER


Vi är goda kamrater, vi är snälla och trevliga mot varandra.



Vi hjälper varandra.



Vi visar förståelse och omtanke, vi vågar fråga vad som
är fel.



Vi sätter eleverna och deras lärande i centrum.



Varje elev ska bli sedd, hörd och tagen på allvar



Vi är lyhörda för elevernas synpunkter och bemöter alla elever med respekt.



Vi tar ett gemensamt ansvar för alla elever.



Vi är ärliga och vet vad som är rätt och fel.



Vi har höga förväntningar på eleverna.



Vi använder ett vårdat språk och lyssnar när andra talar.



Vi är goda förebilder för eleverna och använder ett vårdat språk.



Vi visar varandra respekt.



Vi ger varje elev möjlighet att påverka och ha inflytande över sitt lärande.



Vi tar ansvar för oss själva och vårt handlande.



Vi stödjer elevernas personliga utveckling, deras lärande och deras förmåga att reflektera över detta.



Vi talar till varandra istället för om varandra.



Vi strävar efter att vara objektiva vid utvärdering och bedömning.



Vi åtgärdar genast all form av mobbning, särbehandling, kränkning och diskriminering.



Vi iakttar sekretess och är varsamma med information om eleverna.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT MELLAN ELEVER OCH VUXNA


Vi är snälla, hjälpsamma och omtänksamma mot varandra.



Vi har en positiv och öppen atmosfär.



Vi visar hänsyn och ömsesidig respekt för varandra.



Vi använder ett vårdat språk.

KONSEKVENSER
om någon elev vid upprepade tillfälle bryter
mot våra gemensamt fattade förhållningssätt

1.

Läraren samtalar med eleven.

2.

Information till förälder.

3.

Läraren samtalar med eleven och föräldern/klassen och kommer fram till
lämplig åtgärd. Eleven ska ta konsekvenserna för sitt handlande,
exempelvis tvätta bort klotter om man klottrat, laga eller vara med när
det som gick sönder lagas och ersätta vid skadegörelse. Indragning av
aktivitet, exempelvis ”pingis”. Uppföljning av problemet.

4.

Samtal tillsammans med rektor.

5.

Elevvårdskonferens med förslag till åtgärder.

Alla barn och
vuxna
respekterar
varandra
Temadag kring värdegrundsfrågor minst en
gång per läsår

Verka för en
fungerande
fadderverksamhet

Genomföra
gemensamma
aktiviteter

Alla barn och
vuxna ska gå
till skolan och
känna
sig trygga
Rastfadderverksamheten
är integrerad i del
av
skolans verksamhet

Det finns
fungerande
Kamratstödjarverksamhet

Alla barn och vuxna
ska känna till skolans
förhållningssätt och ha
fortlöpande
diskussioner kring dessa
Mobbingplanen är
väl
fungerade och
dess
innehåll känt av alla

