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SKOLANS REGLER
VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG SOM ELEV
PÅ KULTURSKOLAN RAKETEN ATT DU:
●

tar skolarbetet på allvar

●

sköter dina arbetsuppgifter och läxor

●

tar reda på vad du missat när du varit frånvarande från skolan och tar
igen det

●

tar ansvar för ditt skolmaterial (läroböcker, skrivhäften, pennor, linjaler,
verktyg i slöjdsalar etc.)

●

passar tider

●

inte stör på lektionen

●

visar respekt för alla i din omgivning i skolan

●

aldrig utsätter kamrater och personal för kränkande handlingar

●

visar aktsamhet om skolans lokaler och inredning

●

tar av dig skorna och ställer upp dem på hyllan i entrén

●

lämnar in din mobil till undervisande lärare på morgonen

●

inte äter godis eller dricker läsk i skolans lokaler
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SOM FÖRÄLDER TILL ELEV PÅ
KULTURSKOLAN RAKETEN FÖRVÄNTAS
ATT DU:
●

tillsammans med barnet ansvarar för läxarbetet

●

tillsammans med barnet ansvarar för att ta igen det som barnet missat
under sjukdom och ledighet

●

deltar i aktiviteter( temacaféer, skolbesök, insamlingar till Spanienresan)

●

sjukanmäler ditt barn varje dag före klockan 8.00 vid sjukdom

●

ansöker om ledighet i god tid

●

deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal

●

kommer till skolan på lärarnas begäran för att lösa akuta problem
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LÄRARNA FÖRBINDER SIG ATT:
●

respektera eleven som unik individ

●

se till elevens individuella behov intellektuellt och socialt

●

tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen och ta till sig
elevernas synpunkter och önskemål

●

i förväg informera om de krav som gäller i skolan och i respektive ämne

●

hålla kontinuerlig kontakt med hemmet genom veckobrev,
föräldramöten och utvecklingssamtal

Vi har tagit del av ovanstående och förbinder oss härmed att följa skolans uppsatta regler:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Elevens underskrift

Datum

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Föräldrars underskrift

Datum

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Mentors underskrift

Datum
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