Du har fått ett häfte med information om Akalla
Grundskola till dig som är förälder. Där finn skolans
ordningsregler. Läs igenom dem tillsammans med ditt
barn, fyll i den här blanketten och lämna till mentor.
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DIG SOM ÄR FÖRÄ

Värdegmed
Härmed intygas att jag tillsammans
rundmitt barn
läst igenom de ordningsregler som gäller i
Akalla Grundskola.

Elevens namn:.......................................................................................
ANSVAR

Ordningsregler

KUNSKAP

• Elever i årskurs F-5

Klass:........................................................................................................
RESPEKT
är skolans viktigaste

uppgift.

rna bör ha inneskor.

• I matsalen har vi inte

är att visa hänsyn.
• Du följer våra geme
nsamma regler
• Du lyssnar på skola
ns
• Du är vänlig, lyssna personal
r och bryr dig om dina
• Du är mot andra som
kamrater
du vill att andra är mot
dig

• Inga elever ska vistas

Ordningsreglerna hittar du på sidan 5 i häftet. Kontakta mentorn
eller skolans expedition om du saknar informationshäftet.

• Elever i åk. F-5 lämna
r mobiltelefoner avstä
elever i åk. 6-9 gäller
ngda under skoldagen.
att mobiltelefoner eller
För
får användas under
annan störande utrus
lektionstid. Skolans
personal kan omhändert tning ej
Eleven kan efter avslu
a
tad skoldag kvittera
ut denna på expeditionedessa.
n.
• Fotboll får bara spela
s på fotbollsplanerna
.

• Rökning är förbju
den på
förbjudet att sälja tobak skolans område enligt lag. Det är också
enligt lag
till barn.
Du har fått ett häfte med information om Akalla
Grundskola till dig som är förälder. Där finn skolans
ordningsregler. Läs igenom dem tillsammans med ditt
barn, fyll i den här blanketten och lämna till mentor.

AKALLA GRUNDSKOLA
2015–16
INFORMATION TILL

DIG SOM ÄR FÖRÄLDER

Värdegrund
Härmed intygas att jag tillsammans
med mitt barn
läst igenom de ordningsregler som gäller i
Akalla Grundskola.

Vi på Akalla Grundskola
F–9 har tillsammans
är viktigt på skolan
bestämt vad som
och hur vi ska arbeta
för att alla elever ska
kunna utvecklas och
känna sig trygga:

KUNSKAP

TRYGGHET

tillsyn av personal.

as.
• Mobiltelefoner eller
andra dyrbara perso
nliga tillhörigheter ersätt
av skolan om något
skulle försvinna eller
utsättas för skadegörel s inte
skoltid.
se under

Vårdnadshavare:..................................................................................
• Du ska känna dig
trygg i skolan
• Du ska kunna göra
fel utan att bli retad

kepsar på oss.

i skolans lokaler utan

rt skolmaterial ska ersätt

• Du kommer i tid till
lektionerna
• Du gör dina läxor
och
• Alla ska ha arbetsro är förberedd för ditt arbete
och att du inte stör
dina
• Du är rädd om böcke
r, möbler och allt mate kamrater
• Du står för vad du
rial i skolan
har
• Att du kommer utvila gjort
d och mätt till skola
• Du håller ordning
n
på dina egna saker.

FRAMTID

jackor, mössor eller

• Borttappat eller förstö

Datum:.....................................................................................................
ANSVAR

• Du duger som du
är
• Vi i skolan ska ge
dig en bra grund att
bygga på för att du
bra val senare i livet.
ska kunna göra

är ute alla raster.

• Skolan är skofri och
eleve

RESPEKT

FRAMTID

TRYGGHET

Att förmedla kunskap

Elevens namn:......................................................................................
ANSVAR

Ordningsregler

KUNSKAP

• Elever i årskurs F-5

Klass: .......................................................................................................
RESPEKT
Att förmedla kunskap

är skolans viktigaste

uppgift.

• Du kommer i tid till
lektionerna
• Du gör dina läxor
och
• Alla ska ha arbetsro är förberedd för ditt arbete
och
• Du är rädd om böcker, att du inte stör dina kamrater
möbler och allt material
• Du står för vad du
i skolan
har
• Att du kommer utviladgjort
och mätt till skolan
• Du håller ordning
på dina egna saker.

FRAMTID

• Du duger som du
är
• Vi i skolan ska ge
dig en bra grund att
bygga på för att du
bra val senare i livet.
ska kunna göra

TRYGGHET
• Du ska känna dig
trygg i skolan
• Du ska kunna göra
fel utan att bli retad

eleverna bör ha inneskor.
jackor, mössor eller

kepsar på oss.

• Inga elever ska vistas
i skolans lokaler utan
tillsyn av personal.
• Borttappat eller förstört
skolmaterial ska ersättas.
• Mobiltelefoner eller
andra dyrbara personliga
av skolan om något
tillhörigheter ersätts
skulle försvinna eller
utsättas för skadegörelse inte
skoltid.
under

Datum: ....................................................................................................
ANSVAR
Vårdnadshavare: .................................................................................

är ute alla raster.

• Skolan är skofri och

• I matsalen har vi inte

är att visa hänsyn.
• Du följer våra gemensamma
regler
• Du lyssnar på skolans
• Du är vänlig, lyssnar personal
och bryr dig om dina
• Du är mot andra som
kamrater
du vill att andra är mot
dig

• Elever i åk. F-5 lämnar
mobiltelefoner avstängda
elever i åk. 6-9 gäller
under skoldagen. För
att mobiltelefoner eller
får användas under
annan störande utrustning
lektionstid. Skolans
ej
personal kan
Eleven kan efter avslutad
skoldag kvittera ut denna omhänderta dessa.
på expeditionen.

• Fotboll får bara spelas

på fotbollsplanerna.

• Rökning är förbjuden
på
förbjudet att sälja tobak skolans område enligt lag. Det är också
enligt lag
till barn.
Du har fått ett häfte med information om Akalla
Grundskola till dig som är förälder. Där finn skolans
ordningsregler. Läs igenom dem tillsammans med ditt
barn, fyll i den här blanketten och lämna till mentor.
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2015–16
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SOM ÄR FÖRÄLDER

Värdegrund

Härmed intygas att jag tillsammans med mitt
läst igenom de ordningsregler som gäller i
Akalla Grundskola.

barn

Vi på Akalla Grundskola
F–9 har tillsammans
är viktigt på skolan
bestämt vad som
och hur vi ska arbeta
kunna utvecklas och
för att alla elever ska
känna sig trygga:

KUNSKAP

FRAMTID

RESPEKT

FRAMTID

TRYGGHET

RESPEKT

TRYGGHET

KUNSKAP

Vi på Akalla Grundsko
la F–9 har tillsamma
är viktigt på skolan
och hur vi ska arbeta ns bestämt vad som
för att alla elever ska
kunna utvecklas och
känna sig trygga:

Elevens namn:......................................................................................
ANSVAR

Ordningsregler

KUNSKAP

Klass: .......................................................................................................
RESPEKT
Datum: ....................................................................................................
ANSVAR
Vårdnadshavare: .................................................................................
FRAMTID

TRYGGHET

Vi vill vara säkra på
att alla elever och
föräldrar
känner till skolans
regler. Därför får alla
föräldrar
en blankett att skriva
mentor när ni har läst under och lämna till klassens
igenom värdegrund
ningsregler tillsammans
och ordmed ditt barn.

Akalla Grundskola F–9
08-508 45 100
akallagrundskola@stockholm.se
akallagrundskola.stockholm.se

Vi vill vara säkra på
att alla elever och föräldrar
känner till skolans regler.
Därför får alla föräldrar
en blankett att skriva
under och lämna till
mentor när ni har läst
klassens
igenom värdegrund
ningsregler tillsammans
och ordmed ditt barn.

Akalla Grundskola F–9
08-508 45 100
akallagrundskola@stockholm.se
akallagrundskola.stockholm.se

Vi vill vara säkra på
att
känner till skolans reglealla elever och föräldrar
r. Därför får alla föräl
en blankett att skriv
drar
a under och lämna
till klassens
mentor när ni har läst
igenom värdegrund
ningsregler tillsamma
och ordns med ditt barn.

Akalla Grundskola F–9
08-508 45 100
akallagrundskola@stockholm.se
akallagrundskola.stockholm.se

