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Av oss som arbetar på Uppsävjaskolan kan 
du förvänta dig att: 
vi har höga förväntningar på eleverna och 
ger utmaningar på rätt nivå. 
 
vi uppmärksammar alla elevers behov av 
anpassningar och särskilt stöd. 
 
vi följer upp elevernas kunskapsutveckling 
kontinuerligt och återkopplar till elev och 
vårdnadshavare. 
 
vi arbetar aktivt med att stärka elevernas 
självkänsla. 
 
Vi lyssnar på eleverna och hittar former för 
deras delaktighet. 
 
vi verkar för alla elevers trygghet genom att 
ta tag i konflikter och kränkningar.  
 
Vi arbetar aktivt och i samverkan med 
kollegor och elever för att skapa en god 
arbetsmiljö för alla. 
 
vi ser samverkan med vårdnadshavare som 
en framgångsfaktor för vårt arbete. 
 
vi följer skolans trivselregler och är goda 
föredömen för eleverna. 
 

Av dig som vårdnadshavare förväntar vi oss att: 
 
du har en positiv attityd till ditt barns lärande. 
 
du ta ansvar för att ditt barn ätit frukost, är utvilad 
och i tid till skolan. 
 
du ser till att ditt barn har kläder med i skolan så 
att utevistelse kan ske under skoldagen. 
 
du tar del av den information som erbjuds på 
skolan till exempel i Unikum. 
 
du anmäler frånvaro för ditt barn till Skola24 och 
använder Skola24 Fritids för den information som 
ska finnas där kring ditt barn vistelse på 
fritidshemmet. 
 

du uppmuntrar till läxläsning och att barnet 
deltar i det stöd som ges här på skolan.  
 
du tar ansvar för ditt barns sociala fostran bland 
annat genom att hjälpa ditt barn att lösa konflikter 
som kan ha uppstått med kamrater genom att 
samverka med andra föräldrar. 

 
du tar del av skolans Plan mot kränkning och 
diskriminering samt tar en kontakt med skolan 
om något skett som vi kan behöva hantera eller 
kännas till. 
 
du deltar i utvecklingssamtal och föräldramöten. 
 
du stöttar skolans trivselregler och mobilpolicy. 
 

Av dig som elev förväntar vi oss att: 
 
du visar respekt för och hänsyn till elever och 
personal.   
 
du lyssnar på andra och använder ett vårdat språk.   
 
du deltar aktivt i lärandet, gör dina läxor och deltar i 
läxhjälp eller annat stöd i ditt lärande om du behöver.   
 
du respekterar och bidrar till allas arbetsro.   
 
du är rädd om dina egna, andras och skolans saker och 
hjälper till att hålla rent och snyggt i skolans lokaler.   
 
du kommer i tid och har med dig allt det du behöver 
under dagen. 
 
du följer skolans mobilpolicy och känner till och följer 
skol- och klassrumsregler som finns i IBIS-matrisen.  
 
du kommer till skolan utvilad, mätt och utrustad med 
kläder efter väder. 
 



 


