Viktiga överenskommelser - ISGR Guldheden
Dessa överenskommelser har utvecklats tillsammans med elever och lärare i samarbete här på
ISGR Guldheden. Det här dokumentet informerar om våra förväntningar gällande beteende och
konsekvenser om man ej följer reglerna. Det är en sammanfattning av hur du som förälder bör gå
till väga om du upplever oro eller har någon fundering över ditt barns välmående och trivsel.

Jag gör alltid mitt bästa så att jag är nöjd med mitt arbete
Jag är med och skapar arbetsro för mig själv och andra
Jag lyssnar på andra och är beredd att samarbeta
Jag bemöter och tilltalar alla på ett trevligt sätt
Jag kommer i tid och har med mig det jag behöver för dagens arbete/aktiviteter
Jag för먄yttar mig lugnt i korridorer och klassrum
Jag följer klassens och skolans trivselregler

Konsekvenser om överenskommelserna ej följs
Om de gemensamma överenskommelserna bryts så 먄nns det en plan för hur vi arbetar med detta.
Förhållningssättet är i linje med skolans arbete med Responsive classroom.

Om ett barn bryter mot en regel så ska läraren, tillsammans med eleven, ha ett samtal om hur eller
vilken konsekvens detta får. En konsekvens bestäms av läraren utifrån ett relevant och respektfullt
sätt. Det kan innebära:
❏
❏
❏

Eleven får gå ifrån aktiviteten som påbörjats en stund - re먄ektera
Vissa begränsningar, t ex vid raster
“Du hade sönder det- du 먄xar det”

Vi har också kompissamtal i klasserna där man tillsammans pratar om och följer upp beteende.
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Dessutom kan rektor/EHT kalla till möten med berörda elever och föräldrar.

Vad du kan göra om du känner dig orolig
Om du har några funderingar eller känner dig orolig för något som gäller ditt barn och dess
skolgång så följ nedanstående steg.

Steg 1
Kontakta alltid klassläraren först. Detta kan du göra via email. Klassläraren hanterar
frågan/händelsen utifrån gällande rutiner.
Steg 2
Om du känner att du behöver mer stöd i frågan kontakta nedanstående personer:
Rektor
Någon ur elevhälsoteamet (EHT)
Steg 3
Rektor eller elevhälsoteamet återkopplar gällande åtgärd
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