Forventningsaftaler
Bogense Skole

Glæde, Ordentlighed, Mod og Anerkendelse

Personale


Ledelsen
Du kan forvente, at:
 Vi understøtter skolens værdier og pejlemærker
 Vi arbejder på at udvikle skolen og
dens personale
 Vi arbejder på at bryde negativ social
arv
 Vi tilstræber, at der er det nødvendige
personale og støttesystem til alle
elever
 Vi reagerer, hvis vi møder personale,
forældre eller elever, der har svært
ved at opfylde skolens forventninger

Elever









Vi forventer, at :
Du kan holde dig til de forskellige
arbejdsformer, vi har i klassen og på
skolen
Du tager hensyn til andre og hjælper
dem, der har brug for hjælp
Du respekterer skolens og klassens
regler og retter dig efter de voksne
Du arbejder for at nå dine mål
Du kommer til tiden, og har de ting
med, som du skal bruge til skoledagen
Du kan løse konflikter på en ordentlig
måde
Du kan samarbejde med andre
Du er med til at holde skolen ren og
pæn og tænker over, hvad du siger









Du kan forvente, at :
Vi tager udgangspunkt i elevernes
styrkesider og hjælper med at finde
udfordringer og læringsmål for
eleverne
Vi giver eleverne plads og tid til at
holde pauser og til at få venner
Vi bruger fagene og målene i fagene
til at skabe koncentration og
motivation hos eleverne
Vi er med til at formulere et fælles
sprog om mobning og adfærd
Vi er i klassen, når det ringer og hilser
personligt på hver elev
Vi bruger skoleintra til almindelig
forældrekontakt
Vi møder hver elev med respekt,
hensyn og venlighed
Vi griber ind og hjælper eleverne med
at løse konflikter på en ordentlig måde

Forældre









Ledelse, personale, elever og
forældre hjælper hinanden
med at skabe en skole, hvor
alle trives og lærer det, de kan.
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Vi forventer, at :
Du opmuntrer dit barn til hensynsfuld
adfærd
Du hjælper dit barn med at løse
konflikter på en ordentlig måde
Du er loyal over for skolens
beslutninger og arbejdsgange og
kommer til forældremøder
Du giver skolen besked om fravær
og sygdom
Du bruger forældreintra til at
kontakte skolen og finde
informationer fra skolen
Du sørger for dit barn kommer til
tiden og er klar til skoledagen
Du samarbejder med de øvrige
forældre om klassens trivsel
Du griber ind og hjælper dem, der
har brug for hjælp
Du hjælper dit barn med at vokse
med opgaverne og tro på dig selv

Vi har drøftet forventningsaftalerne. Vi
respekterer denne, og vi vil gøre vores til
at være med til fremadrettet, at sikre
Bogense Skole er en god skole.
Dato :__________________________________
Elev :___________________________________
Forældre :______________________________
Forældre :______________________________
Personale :_____________________________
Personale :_____________________________
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