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Per Olsskolans värdegrund
När människor ska umgås med varandra på ett väl fungerande sätt behövs några grundläggande
normer och värderingar att förhålla sig till.
På Per Olsskolan har vi följande fem värdegrundsord som ledstjärnor i det dagliga arbetet:

Respekt
På Per Olsskolan respekterar vi varandra genom att vi lyssnar på andras åsikter, bryr oss om
varandra, och hjälper varandra istället för att störa och förstöra för varandra. Vi använder ett
vårdat språk utan svordomar.

Ansvar
På Per Olsskolan tar vi ansvar för allt vi gör, vårt skolarbete, våra saker, vår skola och för hur vi
är mot varandra. Viktigt att du vet att skolan inte ansvarar för saker du tar med hemifrån.

Trygghet
Som elev på Per Olsskolan har jag rätt att vara trygg och trivas. Skolan agerar mot alla former av
trakasserier, mobbning, våld och utanförskap.

Lika värde
På Per Olsskolan är alla lika värdefulla oavsett förmåga, utseende eller sätt att vara.

Samarbete
På Per Olsskolan samarbetar vi med alla, uppmuntrar och hjälper varandra så att alla får vara
med.
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På rasterna:
o
o
o
o
o

Är vi utomhus.
Pingisbord, bollar och andra leksaker får användas av alla.
Får du kasta snöboll, på angiven plats.
Pulka, stjärtlapp, sparkcykel, skateboard får du åka, på angiven plats och med HJÄLM.

På rasten finns alltid vuxna ute som kan hjälpa dig när du behöver!

Matsalen:
o
o

Inne i matsalen visar vi hänsyn och tar vi det lugnt så att alla får matro.
Om du av religiösa eller medicinska skäl inte kan äta all mat måste dina vårdnadshavare fylla i en
blankett om specialkost.

Till och från skolan
o
o
o
o

När du kommer till skolan ska du använda gångvägen för att undvika biltrafik.
Cykel får du använda från åk 4 om du använder hjälm. Parkera din cykel på cykelparkeringen.
Lämna aldrig skolan under skoldagen utan att fråga din lärare.
Är du försäkrad om något skulle inträffa.

Om du är sjuk
o
o
o

Dina vårdnadshavare kontaktar skolan och lägger in frånvaron i Infomentor.
Om du har specialkost måste de meddela Alfaköket på tel: 444 21.
Vid längre tids frånvaro får du hem arbetsuppgifter så att du inte kommer efter.

Jag har tagit del av vad som gäller och förstått vad som förväntas av mig som elev
Underskrift:
………………………………………………………………………………………………………
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