Personal på skolan

Förväntningar

Att vi personal arbetar för att skapa trygghet för eleverna.

Kämpetorpsskolan

Att alla elever ska mötas med hänsyn, vänlighet och respekt.



På dig som förälder

Att ni kan förvänta er att vi positiv anda hos oss på
Kämpetorpsskolan.



På dig som elev



Som ni kan ha på oss personal

Att skola/fritids samarbetar.
Att vi personal hjälper eleverna att lösa konflikter och att vi arbetar
aktivt mot mobbing.
Att berörd personal tar kontakt med hemmet om något särskilt hänt.
Att vi strävar efter god kvalitet i verksamheten och ständigt arbetar
för att den ska bli bättre.
Att vi strävar efter att ge alla elever stöd efter behov.
Att vi utvärderar vårt och elevernas arbete kontinuerligt.
Att vi är öppna för andras synpunkter.
Att vår strävan är att skapa en trivsam miljö.
Att vi arbetar aktivt för jämställdhet.

Förväntningar

Elev

Förälder

Att du uppträder hänsynsfullt och vänligt mot alla elever och vuxna.
Att du lyssnar på andra och väntar på din tur.

Att ditt barn kommer i tid och har ätit frukost
Att du passar tider.
Att du stöttar ditt barn med dess hemuppgifter.
Att du ansvarar för ditt lärande.
Att du tar del av information och skickar tillbaka svarslappar i tid.
Att du följer våra trivselregler.
Att du sjukanmäler ditt barn på morgonen innan kl.8.00.
Att du sköter dina hemuppgifter.
Att du, gentemot ditt barn, har ett positivt förhållningssätt till vår
verksamhet.
Att om du är missnöjd med, eller undrar över något, först talar med
den personal som är närmast berörd.
Att du meddelar personalen om det sker förändringar i familjen som
påverkar ditt barn.

Att du ser till att det du behöver under dagen finns med t ex
idrottskläder, skolböcker mm.
Trivselregler
Vi tycker om att vara ute på rast! När vi är det så stannar vi inom
skolans område.
Vi ser mobiltelefoner som en tillgång både under och efter skoldagen.

Att du deltar på föräldramöten och utvecklingssamtal.

Under skoldagen använder vi dem när pedagoger ger tillåtelse.

Att du litar på att vi arbetar för barnens bästa.

Självklart pratar vi på ett bra sätt till och om varandra både
personligen, på telefon eller på sociala medier.
Skolan tar inte ansvar för/ ersätter inte förkomna värdesaker, kläder,
leksaker eller spel.
Vi tycker det är härligt att elever och personal cyklar/ sparkar
sparkcykel till skolan. När vi kommer hit så låser vi fast dem i
cykelställen. Så länge skolan/ fritids är öppet får ingen åka cykel, inlines,
sparkcykel eller skateboard inom skolans område.

