Tillsammans
tar vi ansvar

När våra elever lämnar Vasaskolan vill vi att
de går vidare med god självkänsla och en tro på att
de har all möjlighet i världen att skapa sin framtid

Vasaskolan

I skolan tar vi ansvar för...
Att vår verksamhet håller
hög kvalitet
Att ta tillvara elevernas
kreativitet, nyfikenhet
och lust att lära
Att eleven möts med hänsyn,
vänlighet och respekt
Att skapa en skolmiljö med
god arbetsro och trygghet

Att varje elev bemöts utifrån
sina egna förutsättningar
och får stöd efter behov
Att hemmet kontinuerligt
informeras om elevens
skolgång
Att du som vårdnadshavare
känner dig
välkommen till oss

Från dig som
vårdnadshavare
förväntar vi oss...
Att du stöttar
och uppmuntrar ditt barn
till ett växande ansvar
Att ditt barn är utvilat,
har ätit frukost
och kommer i tid till skolan
Att ditt barn har
rätt utrustning
för skoldagens aktiviteter
Att du i första hand
kontaktar mentor vid
frågor som rör skolan
Att du deltar i de möten
som skolan inbjuder till
Att du, senast kl. 08.15
samma dag, kontaktar skolan
om ditt barns frånvaro
Att du, genom Unikum tar del
av den information som rör
ditt barn

Från dig som elev
förväntar vi oss...
Att du gör ditt bästa
i skolarbetet
Att du uppträder hänsynsfullt,
vänligt och med respekt.
Att du respekterar att skolan
är en arbetsplats och att
alla har rätt till arbetsro
Att du värnar om skolans
miljö och egendom
Att du följer skolans
ordningsregler. Se nästa sida.

VASASKOLANS ordningsregler
framtagna i samarbete med elevrådet
Skolan är elevernas och personalens gemensamma arbetsplats. Följande ordningsregler är
till för att skapa trygghet, trivsel och arbetsro på Vasaskolan. Regler framtagna i demokratisk ordning måste man följa oavsett vilken persolig uppfattning man har om dessa.

På vår skola:

... kommer vi i tid till lektionerna och har med det
arbetsmaterial som behövs
... är det läraren som bestämmer om och när vi får använda
mobiltelefonen på lektionstid
... är vi aktsamma om skolans miljö och skräpar inte ner
... respekterar vi varandra
Konsekvenser, om du bryter mot någon av ordningsreglerna, blir att:
1. Någon vuxen på skolan samtalar med dig
2. Din mentor ringer hem och samtalar med din/dina vårdnadshavare
3. Rektor kallar till samtal om hem och skola behöver träffas för att fatta beslut
Om du med avsikt eller genom vårdslöshet förstör skolans egendom ersätter du den.
Om du skräpat ned städar du upp efter dig.
Om du mobbar eller kränker någon elev eller vuxen på skolan anmäls detta till skolans
trygghetsgrupp.

Kontaktuppgifter
Vasaskolan:

Sjukanmälan elev (senast kl. 08.15)
Rektor: Curt-Åke Larsson
Bitr. rektor: Ann Eriksson
Rektorsassistent: Åsa Söderberg
Besöksadress: Kyrkogatan 3, Hedemora Rektorsassistent: Annika Lindgren
Postadress: Box 201, 776 28 Hedemora Studie- och yrkesvägledare: Chatarina Berglund
Skolsköterska: Madelene Fahlstad
Kurator: Michaela Grönwalls
Kurator: Anton Josefsson
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www.hedemora.se

Under ”barn och utbildning” hittar du till Vasaskolans hemsida

