Ordningsregler och förväntningar på Bureskolan.
På Bureskolan önskar vi tillsammans med barn/elever och deras vårdnadshavare
samarbeta för att skapa en trygg och utvecklande plats där alla ska lyckas. Detta
formuleras tydligt i skolans vision och arbetet pågår ständigt i klasserna samt bland
personalen i arbetslagen. Visionen bygger på vår gemensamma värdegrund såsom
den kommer till uttryck i skollag och läroplan liksom i målen för alla skolor i Skellefteå
kommun.

Ordningsregler
I Skollagen kapitel 5 Trygghet och studiero 5-25§§ framgår att skolan ska ha
gemensamma ordningsregler beslutade av rektor samt vilka befogenheter skolan har
när det gäller disciplinära och andra särskilda åtgärder.
Beslutade ordningsregler vid vår skola kan i arbetslag och enskilda klasser
kompletteras med trivselregler som bestäms av lärare och elever i samverkan.

ALLMÄNT
För att skapa trivsel och trygghet på vår skola ska vi:
• ta hänsyn till varandra och behandla varandra med respekt
• bidra till allas studiero och inte uppträda störande
• ha en vänlig samtalston och ett vårdat språk
• värna om skolmiljön och hålla rent från skräp
• komma i tid till undervisning och samlingar och ha med oss materiel
• vara rädda om undervisningsmaterial
• vara rädda om skolans möbler, datorer samt övrig inredning och föremål
• lämna mobiltelefonen i skåpet under lektionstid
Skolan är ingen allmän plats dit alla har tillträde. Rektor har under skoltid rätt att
besluta vilka som får vistas på skolan. Besök av elever som inte går på Bureskolan
ska vara godkänt av arbetslag eller skolledning senast en dag innan. Obehöriga
personer kan avvisas.
Anslag som berör verksamhet utanför skolan får endast sättas upp på skolans
anslagstavlor efter tillstånd av rektor. Anslag som rör skolans verksamhet måste ha
en tydlig avsändare. För uppsättande av bokbord, utställningar eller utdelning av
flygblad ska tillstånd ges av rektor.
Kläder, musik, gester eller symboler som kan uppfattas som kränkande eller
innehåller antidemokratiska värderingar är oacceptabelt på skolan.
Ovårdat eller kränkande språkbruk är oacceptabelt.

Förväntningar
Dessa förväntningar kan DU som elev ha på skolan:
Att vi vuxna:
• använder ett vårdat språk och har ett trevligt sätt
• lyssnar, tar dig på allvar och visar intresse för dina synpunkter
• arbetar för att du ska tycka det är intressant och meningsfullt att lära
• låter dig medverka i skolans angelägenheter och ha inflytande över ditt
lärande
• arbetar för att du ska känna dig trygg under skoldagen samt motverkar
kränkningar och trakasserier
• gemensamt arbetar för att våra regler följs
Dessa förväntningar kan DU som förälder (vårdnadshavare) ha på skolan:
Att personalen:
• är kompetent och visar respekt för era barn och ungdomar
• arbetar för att eleverna ska känna glädje och stimulans i sitt lärande
• arbetar för att varje elev ska känna att hen duger och att hen kan
• ser till både gruppens och individens behov
• har en öppen kommunikation med vårdnadshavare
• arbetar för att varje elev ska trivas och känna trygghet med de vuxna, samt att
skolan arbetar aktivt för att motverka kränkningar och mobbning
Dessa förväntningar har skolan på DIG som elev
Att du:
• visar respekt och hänsyn för skolkamrater och vuxna
• hjälper till för att skapa trivsel och trygghet på skolan
• använder ett vårdat språk, har ett trevligt sätt
• följer skolans regler
• tar ansvar för dina handlingar och står för det du gör
• passar tiderna och har material med dig till lektionerna samt sköter dina
arbetsuppgifter och dina läxor
• tar mer och mer ansvar för ditt eget lärande och arbetar för att nå dina mål ju
äldre du blir
• äter frukost varje dag och är utvilad
• mobiltelefonen lämnas i skåpet under lektionstid.
Dessa förväntningar har skolan på DIG som förälder (vårdnadshavare)
Att du:
• tar huvudansvaret för ditt barns sociala uppfostran och vardagskunskaper
• har förtroende för att skolans personal arbetar för ditt barns bästa och inför
barnet visar en positiv attityd till skola och personal
• har en öppen kommunikation med skolan
• tar del av information som läggs ut på Infomentor
• deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal
• kontaktar ditt barns mentor vid frågor och synpunkter

•
•
•

sjukanmäler ditt barn, enligt skolans rutin
efter förmåga stöttar ditt barn i skolarbetet och tar ansvar för att hen har med
sig det material hen behöver i skolan
tar ansvar för att ditt barn kommer i tid till skolan, har ätit frukost och är utvilad

-----------------------------------------KLIPP UT------------------------------------------

Vi har tagit del av Bureskolans Ordningsregler och förväntningar
för läsåret 17/18
Elevens namn_____________________________________________
Klass____________
Datum________________
……………………………………………………….
Underskrift elev (från 8år)
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Underskrift vårdnadshavare 1

……………………………………………………….
Underskrift vårdnadshavare 2

