FÖRVÄNTANSDOKUMENT sid 1

Till eleverna
Som elev här på Ulriksbergskolan förväntar vi oss följande av dig:
• Att du är i tid, på rätt plats, med rätt utrustning
• Att du är utvilad, har ätit frukost eller har med dig något att äta på fm (frukt)
• Att du tar ditt ansvar att uppträda bra i klassrum och andra ställen på skolan
• Att du visar hänsyn och respekt
• Att du aldrig deltar i mobbning samt visar mod genom att aktivt ta avstånd från
negativa beteenden. Säg till en vuxen
• Att du inser att allting inte alltid kan var roligt, utan att du är beredd att jobba
hårt
• Att du står för vad du gör och inte skyller på andra
• Att du står bakom och stödjer skolans värdegrund samt de regler och
konsekvenser som följer skolans likabehandlingsplan

Som elev här på Ulriksbergskolan kan du förvänta dig följande av oss i personalen:
• Att vi är beredda att göra allt vi kan för att du ska få en lärorik och trygg
skolgång
• Att vi aldrig accepterar mobbning i någon form och att vi alltid kommer att
agera snabbt och tydligt enligt skolans likabehandlingsplan
• Att vi arbetar för att skapa en kamratlig miljö och motverka kränkningar
• Att vi ger dina föräldrar fortlöpande information om dina kunskaper, närvaro
och uppträdande
• Att vi hela tiden försöker göra ditt lärande så inspirerande som möjligt
• Att vi hela tiden försöker lära dig sådant du kommer att kunna använda som
vuxen

FÖRVÄNTANSDOKUMENT sid 2
Till föräldrarna
Av dig som förälder till elev på Ulriksbergskolan förväntar vi oss följande:
• Att du aldrig tillåter ditt barn att delta i mobbning; varken fysisk, verbal eller
psykologisk (utfrysning)
• Att du arbetar tillsammans med oss för att förebygga och stoppa mobbning
• Att du ser till att ditt barn sover ordentligt, äter frukost eller har med sig något
att äta på förmiddagen (frukt), kommer i tid till skolan, utför sina läxor/går på
läxhjälp
• Att du meddelar skolan om ditt barn inte kommer till skolan/fritids och hur
många dagar det blir
• Att du tar kontakt med berörd lärare om du är upprörd över någon händelse i
skolan
• Att du har förtroende för oss. Att du förmedlar en positiv bild av skolan till ditt
barn. Vi vill ditt barns bästa
Som förälder till elev på Ulriksbergskolan kan du förvänta dig följande av oss i
personalen:
• Att vi arbetar utifrån tre K:n; Kärlek-Krav-Konsekvens
• Att vi aldrig accepterar mobbning i någon form
• Att vi alltid agerar snabbt och tydligt mot mobbning.
• Att vi är beredda att göra allt vi kan för att ditt barn ska få en lärorik och trygg
skolgång
• Att vi gör kontinuerliga utvärderingar av verksamheten
• Att vi arbetar med grundläggande livskunskap för att skapa en kamratlig miljö
och motverka kränkningar
• Att vi kontaktar dig om ditt barn inte kommer till skolan/fritids och du inte har
meddelat frånvaro
• Att vi kommer att ge dig kontinuerlig information om ditt barns kunskaper,
närvaro och uppträdande
• Att vi satsar på att lärande i grunden ska vara inspirerande och lägga grunden
till ett bra vuxenliv
• Att vi arbetar långsiktigt för att barnen en gång ska bli kompetenta vuxna
• Att vi har förtroende för dig

