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Lovisedalsskolans förväntansdokument
I läroplanen står det att “skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska
skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande”. För att alla
elever ska uppnå läroplanens mål och vi tillsammans ska få en skola där alla trivs och känner arbetsglädje
behöver vi veta vad som förväntas av oss. Med detta dokument vill vi förtydliga vilka förväntningar
skolans personal har på dig som förälder och elev och de förväntningar du kan ha på oss som personal.

Du kan förvänta dig att vi i PERSONALEN på Lovisedalsskolan …
❏ strävar efter god kvalitet i verksamheten och ständigt arbetar för att den ska bli bättre
❏ har viljan att möta och utmana varje elev där de befinner sig genom att se varje elevs olika
förutsättningar
❏ arbetar för att alla elever ska nå de uppsatta målen
❏ önskar ett nära samarbete med hemmet
❏ arbetar aktivt för att förebygga och stoppa diskrimineringar och kränkningar
❏ ger kontinuerlig information gällande ditt barns skolgång via SchoolSoft
❏ gör vårt bästa för att du ska känna förtroende för oss

Som ELEV på Lovisedalsskolan förväntas du…
❏ bemöta alla i skolan med vänlighet och respekt
❏ med stigande ålder ta ökat ansvar för ditt skolarbete samt ta ansvar för att komma i tid, ha rätt
utrustning och för att vara på rätt plats
❏ respektera att skolan är en arbetsplats för både barn och vuxna, där alla har rätt till arbetsro
❏ respektera och följa skolans ordningsregler
❏ respektera att alla har rätt till en trygg skoldag. Därför är det viktigt att prata med en vuxen om
något inträffar som gör dig eller andra ledsna
❏ vara rädd om skolans inre och yttre miljö och skolans material
❏ stanna på skolans område under skoldagen och meddela personal på skolan om du av någon
anledning behöver lämna skolan

Som FÖRÄLDER på Lovisedalsskolan förväntar vi oss att du…
❏ att du undviker ledighet för ditt barn utöver loven.
❏ har ett positivt förhållningssätt till skolan, samt respekterar och stöttar skolans personal i sin
pedagogiska roll
❏ sjukanmäler ditt barn i SchoolSoft senast 7.45 varje dag hen är sjuk och följer skolans allmänna
riktlinjer vid sjukdom
❏ regelbundet tar del av information som finns via SchoolSoft
❏ kontaktar berörd pedagog vid funderingar kring undervisningen eller annat som rör ditt barns
skolgång
❏ och ditt barn är ansvarig för värdeföremål som tas med till skolan
1/5

2020-09-07

Lovisedalsskolans ordningsregler
Utifrån vision och värdegrund har skolan ordningsregler som tagits fram i samråd med elever och
personal, samt beslutats av rektor. Våra regler är till för att främja trygghet och trivsel för alla. Skolan
använder sig av en konsekvenstrappa när reglerna inte efterföljs.
Arbetsro i skolan: Alla har rätt till en bra lärmiljö och därför är det viktigt att följa lärarens instruktioner.
Mobiltelefoner/ kameror/ ljudupptagning: Mobiltelefoner och iPad får endast användas under
lektionstid som ett lärverktyg. Personal bestämmer när dessa ska användas.
Fotografering, ljudupptagning och filmning är inte tillåtet i skolans lokaler utan tillstånd av personal.
Omtanke och respekt: På skolan råder nolltolerans mot diskriminering och annan kränkande
behandling. Alla har rätt till ett trevligt bemötande både vid fysiska möten och via sociala medier. Därför
ska vi uttrycka oss på ett trevligt sätt utan svordomar, kränkande uttryck eller kroppsspråk/bilder. Vi ska
respektera och lyssna på varandra.
Skolmiljö: Alla har rätt till en trevlig arbetsmiljö på skolan. Vi är därför rädda om skolans lokaler på så
sätt att vi inte skräpar ner och förstör byggnaden eller skolmaterial. I matsalen tänker vi på att bidra till en
lugn och trivsam stämning. För allas trivsel har vi också skoförbud på skolan, vilket innebär att uteskor är
förbjudet inomhus. I matsalen använder vi inte mobiltelefoner/i-pads och vi bär inte ytterkläder.
På skolans område är det ej tillåtet att ta med sig föremål som kan skada dig, andra eller skolmiljön.
Obehöriga: Får ej vistas i skolans lokaler under skoltid utan tillstånd från rektor. Obehöriga kommer att
avvisas från skolan.
Tillsynsplikt: Alla som arbetar på skolan har tillsynsplikt och ansvarar för eleverna under skoldagen och
det är därför inte tillåtet att avvika från skolans område under skoldagen utan intyg från vårdnadshavare.
Hälsa: Skolan arbetar efter Vallentuna kommuns drogpolicy. Alkohol-, tobak- och narkotikaförbud gäller
alla som vistas inom skolans område. Vi har ett restriktivt förhållningssätt kring sötsaker och
läsk/energidrycker samt sockerhaltiga drycker. Det är inte tillåtet att på eget bevåg ta med sig sötsaker till
skolan.
Övrigt: På skolan finns även andra regler som exempelvis avdelnings- och klassrumsregler. Dessa
förväntas följas.
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Konsekvenstrappa
Konsekvenser för om en elev bryter mot ordningsreglerna och det vi förväntar oss, kommer alltid att ske
utifrån graden av allvar i händelsen. Vi har en modell (se nedan), för hur vi arbetar med att upprätthålla
våra ordningsregler.

Skolan har möjlighet att besluta om olika disciplinära åtgärder eller andra särskilda åtgärder för att
tillförsäkra elevers trygghet och studiero eller komma tillrätta med en elevs ordningsstörande
uppträdande (Skollag 2010:800 6 kap. 6§). Åtgärderna kan i vissa fall beslutas av undervisande lärare i
andra fall av rektor på skolan. I första hand arbetar vi alltid med att samtala direkt med elev/elever för
att försöka skapa förståelse för vad regelbrottet bestod av och varför det behöver upphöra för egen
eller andras trygghet och studiero.
Beskrivning av lärares disciplinära åtgärder:
Lärare har vid behov möjlighet att genomföra disciplinära åtgärder i form av utvisning från lektion,
kvarsittning, beslagta störande föremål resterande lektion alternativt resterande skoldag.
Beskrivning av rektors disciplinära åtgärder:
Rektor kan, om en elev fortsatt inte följer reglerna eller om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare
företeelse, besluta om andra typer av disciplinära åtgärder i form av skriftlig varning, tillfällig
omplacering inom skolenhet eller till annan skolenhet samt tillfällig avstängning.

3/5

2020-09-07

4/5

2020-09-07

Lovisedalsskolan förväntansdokument
Vi har tillsammans tagit del av förväntningar och ordningsregler:
Påskriven blankett lämnas till mentor

Datum: ________________

Namn: _____________________________

Klass: _________

____________________________________
Elevens underskrift

____________________________________
Vårdnadshavares underskrift

____________________________________
Vårdnadshavares underskrift
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