Under läsåret 2013-2014 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund,
respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna. Tillsammans med
elever och vårdnadshavare arbetades en gemensam värdegrund för skolan
fram.
Elever, vårdnadshavare och pedagoger diskuterade sedan utifrån
begreppen: trygghet, självförtroende/självkänsla, kamratrelationer, hänsyn
och respekt samt arbetsmiljö. Detta arbete ledde fram till det här häftet.
Hela verksamheten genomsyras av vår gemensamma värdegrund samt den
”Årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling”.
Vår tro är att vi genom att arbeta aktivt med värdegrunden tillsammans med
eleverna och i ett nära samarbete mellan skola och hem, kommer att ha en
skola som kännetecknas av gott kamratskap och en lugn och trygg
arbetsmiljö.
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta
vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i
praktisk vardaglig handling (enligt Lgr 11).
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling måste vi göra
tillsammans och det är viktigt att ni, vårdnadshavare, berättar för oss om ert
barn (eller att ni får kännedom om annat barn), känner sig utsatt eller inte
mår bra av någon anledning.
Läs igenom foldern tillsammans med era barn och diskutera innehållet.
Foldern finns även på skolans hemsida. www.arvika.se
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Alla ska känna sig trygga, därför måste vi…







Acceptera andra som de är och låta alla vara med
Vara tydliga och konsekventa vuxna
Visa respekt
Lyssna på varandra
Veta vad som gäller och vara tydlig
Ha en öppen dialog mellan skola och hem

Alla ska få ett gott självförtroende och en god självkänsla, därför måste vi…





Uppmuntra och berömma
Ge positiv feedback
Lyssna och respektera allas åsikter och olikheter
Se och låta alla komma till tals

Alla ska känna att de möts med hänsyn och respekt, därför måste vi…





Låta bli att skratta åt den som gör ”fel”
Ta hänsyn till vad andra tycker
Hälsa på alla
Vara en god förebild

Alla ska ha goda kamratrelationer, därför måste vi…






Ha gemensamma aktiviteter
Se till att alla har någon att vara med
Kunna umgås med alla
Våga säga ifrån
Behandla andra som vi själva vill bli behandlade

Alla ska ha en god arbetsmiljö, därför måste vi…
 Vårdnadshavare och pedagoger ge förutsättningar för att barnen
ska kunna genomföra skoldagen
 Ta hänsyn till andra
 Följa skolans regler
 Hålla ordning och ta ansvar för våra saker
 Vara en bra ”fiffig kompis”

För att skolan ska fungera bra behövs en nära och öppen dialog med
hemmet. Vårdnadshavare ska känna sig trygga med att vi tar kontakt om
något händer som rör barnen.
Pedagogerna är alltid lyhörda för elevernas tankar och åsikter samt
reflekterar över sitt eget agerande och arbetssätt, för att anpassa
verksamheten på bästa sätt till alla elever.
Den gemensamma värdegrunden som vi arbetat fram samt de
ordningsregler, som finns på skolan, ska följas. Om dessa regler bryts så
kan skolan enligt Skollagen 5 kap vidta följande åtgärder.
1. Samtal med eleven/eleverna som stör undervisning eller på annat sätt
uppträder olämpligt
2. Om eleven/eleverna inte ändrar sitt uppförande efter flera uppmaningar
från läraren kan följande åtgärder vidtas:
 Eleven kan få lämna klassrummet under återstoden av ett
undervisningspass. Eleven får då ta med sig sitt arbetsmaterial
och gå till en i förväg bestämd klass.
 Kvarsittning under högst en timma före eller efter
undervisningens början under uppsikt av pedagog.
 Skolan kan ringa och be vårdnadshavare om att vara med
som stöd för sitt barn.
 Sitta inne och arbeta på rasten för att ta igen förlorad tid,
under uppsikt av vuxen, alternativt få hemläxa.
 Vid konflikter på rasten samtalar en vuxen med de
inblandade eleverna.
 Punktmarkering vid behov.
3. Om elev vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt
eller gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse ska rektor se till att saken
utreds. Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare i en s.k.
Elevkonferens.
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