Förväntansdokument Aspenässkolan
För att skapa en så god skolgång som möjligt för dig som elev kan du förvänta dig att all
personal på Aspenässkolan;
 ansvarar för att skolans regler följs
 aktivt arbetar för att skapa trygghet och studiero
 bemöter alla med hänsyn och respekt
 visar engagemang och ansvar i arbetet
 ser till att vårdnadshavare kontaktas vid behov

Utöver ovanstående punkter kan du förvänta dig att alla pedagoger på Aspenässkolan;
 skapar olika uppgifter och projekt utifrån våra nationella styrdokument
(läroplaner, kursplaner samt olika lagar)
 strävar efter att se och skapa olika uppgifter och projekt utifrån varje elevs behov
och styrkor
 alltid strävar efter att göra sitt bästa

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för dig på Aspenässkolan förväntar vi oss att
du som elev:
följer skolans ordningsregler och värdegrund, alltså;
 inte utsätter andra människor för kränkande behandling, varken i ord eller genom
knuffar, slag eller annan fysisk kontakt.
 tar ansvar för dina och skolans saker samt för miljön på skolan
 visar hänsyn och bidrar till en god arbetsmiljö, t.ex. håller ljudvolymen nere i
korridorer och andra gemensamma utrymmen
 kommer i tid
 tar ansvar för ditt skolarbete och alltid strävar efter att göra ditt bästa
 låter mobiltelefonen vara avstängd under skoldagen
För att skapa bästa möjliga förutsättningar i vårt gemensamma ansvar förväntar vi oss att
du som vårdnadshavare på Aspenässkolan;
 håller dig informerad och delaktig i ditt barns vardag i skolan via Unikum,
föräldramöten och utvecklingssamtal
 meddelar när ditt barn är frånvarande, enligt våra frånvarorutiner
 kontaktar berörd personal om du har frågor eller funderingar
 ser till att ditt barn är utvilat, har med sig rätt material och är förberedd inför
skoldagen
 undviker ledighet utöver skolloven för ditt barn, samt i samband med nationella
prov
 står bakom skolans fattade beslut i övergripande frågor och resonerar med ditt
barn om vikten av att följa dessa

Det är vi tillsammans som gör vår skola bra!
Lotta Larsson & Maria Johansson rektorer, Aspenässkolan

