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FÖRHÅLLNINGSSÄTT PÅ VARBERGS MONTESSORISKOLA
Vi vill alla ha en skola där var och en kan känna sig lugn och trygg och där god kamratskap
ska råda. Därför behöver alla hjälpas åt att ta ansvar, visa hänsyn och vara rädda om varandra. I detta dokument tar vi upp grundläggande riktlinjer för skolans värdegrund samt ger
konkreta exempel på vad det innebär i vardagen. Vi vill att såväl pedagoger, som föräldrar
och elever läser igenom detta dokument och tar upp frågor till diskussion ifall det är något
som är oklart.
VÄRDEGRUND
Skolan har en viktig uppgift att tillsammans med föräldrarna förmedla de grundläggande
värden som vårt samhälle bygger på. Det innebär grundvärderingar som: allas lika värde,
individens frihet och integritet, samt jämställdhet och solidaritet med de svaga och utsatta.
Varken elever eller pedagoger står utanför samhället, med dess regler och lagar. Handlingar
som inte är tillåtna ute i samhället är naturligtvis inte heller tillåtna i skolan. Eleverna ska förberedas för ett självständigt liv som vuxna.
SAMARBETE
Samarbete mellan elever, föräldrar och pedagoger är av stor vikt för elevernas framgång i
skolan. En elev som har bekymmer med något i sin hemmiljö kan få svårt att koncentrera
sig på skolarbetet och en elev som har haft det jobbigt i skolan kan vara bekymrad, ledsen
och orolig när han/hon kommer hem, vilket kan påverka hela familjen. Att pedagoger och
föräldrar har regelbunden kontakt och hjälps åt med att se till att eleven mår bra, och får
förutsättningar att lära sig, är oerhört viktigt. Vid sjukdom behöver man återhämta sig för att
få kraft tillbaka. Upprepad eller långvarig frånvaro från skolan innebär att elevens möjlighet
att inhämta kunskap försämras.
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KONKRET INNEBÄR DETTA ATT:
Pedagoger och föräldrar ringer eller mailar varandra om angelägna saker som rör
eleven så fort något uppstår.
Klass- eller kontaktlärare genomför utvecklingssamtal med elev och förälder två
gånger per läsår.
Skolan ansvarar för att elevråd/klassråd finns på skolan.
Föräldrar välkomnas att besöka skolan när som helst.
Styrelsen meddelar skolans personal om fattade beslut och ser till att det finns
en dialog mellan styrelse, elever och pedagoger.
Föräldrar bidrar efter bästa förmåga med det som var och en kan bidra med när
det gäller praktiska göromål på skolan.
Förälder ringer och sjukanmäler eleven vid sjukdom.
Ledighet tas i möjligaste mån ut under skolan lovdagar.
Vid behov av annan ledighet ansöker förälder om det på särskild ledighetsansökan.
Pedagog, förälder och i vissa fall rektor samråder kring hur eleven ska kunna kompensera för de eventuella kunskapsluckor som kan uppstå.
Pedagoger meddelar förälder om eleven skolkar från lektioner.
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RÄTT TILL LIKVÄRDIG UTBILDNING
Enligt skolverket ska hänsyn tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Detta innebär
att skolans resurser kan fördelas olika och att undervisningen inte kan utformas lika för alla.
Att vara rättvis innebär att behandla alla olika, utifrån var och ens förutsättningar. Skolan har
ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen i läroplanen.
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KONKRET INNEBÄR DETTA ATT:
Skolan ansvarar för att ge tydliga omdömen i varje ämne så att elev och förälder
har möjlighet att jämföra elevens färdigheter med läroplanens mål.
Det finns tydliga mål i den individuella utvecklingsplanen (IUP)
pedagoger, förälder och elev tillsammans diskuterar och dokumenterar de insatser
som ska leda till att eleven når målen.
Rektor ansvarar för att ett åtgärdsprogram upprättas så fort oro finns kring om en
elev av olika anledningar inte verkar nå målen.
Skolan arbetar aktivt med att få och sprida kunskap kring olika funktionsned
sättningar för att öka förståelse och kompetens kring inkluderande bemötande
och undervisning.
Pedagoger strävar efter att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt i sitt
lärande och sin utveckling, genom en individuellt anpassad lärandemiljö.
Skolans arbete utvärderas skriftligen varje år i en rapport.

EN SKOLA FRI FRÅN MOBBNING
Mobbning är olagligt. Alla i skolan ansvarar för att uppmärksamma och ingripa vid varje form
av kränkande behandling och tendens till mobbning. Kränkande behandling kan handla
om att man knuffar eller slår någon. Det kan också handla om att man sårar någon annan
genom att säga kränkande saker. Många gånger kan man även känna sig kränkt genom
att klasskamrater inte pratar med en eller genom att man visar avståndstagande genom
sitt kroppsspråk, dvs. tittar bort eller gör miner till andra. Allt detta kallas i vuxenvärlden för
utfrysning och är inte acceptabelt. Det finns inget krav på att man måste ”älska” alla människor man möter, men det finns en förväntan i skolan om att man ska bemöta andra med
hänsyn och respekt. Detta betyder konkret att:
KONKRET INNEBÄR DETTA ATT:
• Alla på skolan följer de regler som finns.
• Pedagoger hjälper elever att lösa konflikter på skolan.
• Alla har rätt att få säga sin åsikt och kan förvänta sig att andra lyssnar på den åsikt
man har.
• Elever på lektionstid gör sitt bästa för att samarbeta med alla klasskamrater. Vid
svårighet med detta sammankallar pedagoger till möte mellan dem, elev och
förälder för att hitta en lösning.
• Pedagoger, föräldrar och elever försöker använda ett vårdat språk i samtal med
varandra.
• Det finns kamratstödjare på skolan.
• Farliga tillhyggen beslagtas av pedagoger och samtal med förälder sker omedbart.
• Polisanmälan görs vid allvarlig förseelse.
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SÄKERHETSREGLER
Alla vill självklart att skolmiljön ska vara trygg och säker så att man inte råkar ut för någon
skada under skoltid. För att undvika detta har skolan följande regler:
• Skolan är en drogfri miljö, vilket betyder att varken snus, cigaretter, alkohol eller
droger är tillåtet.
• Snöbollskastning och bollhantering sker på anvisad plats.
• Det är lag på att använda cykelhjälm om man är under 15 år. Detta gäller till och
från skolan, men även under skoltid. Alla elever ska ha hjälm vid pulkaåkning,
skridskoturer och cykelturer som anordnas av skolan. Cykling och skateboardåkning är inte tillåtet på skolgården vid Barnens hus.

EN BRA LÄRANDEMILJÖ
En bra lärandemiljö förutsätter förutom det som tidigare tagits upp vissa grundläggande
faktorer. Att elever får tillräckligt med sömn för att orka med skoldagen är bra samt att man
får i sig något på morgonen. Är det svårt att hinna eller få möjlighet till att äta frukost är det
bra om man kan ha med sig en smörgås eller frukt. En lugn miljö som inte innebär stress
för alla berörda innebär att vissa så kallade ”ordningsregler” är viktiga att respektera. Dessa
är på skolan att:
• Man kommer i tid till lektionerna och har med sig det som behövs för att kunna
arbeta.
• Alla ansvarar för att ljudnivån i klassrummet hålls på en låg nivå.
• Skräp läggs i papperskorgar eller till återvinning.
• Alla ansvarar för att iordningställa klassrummet när man lämnar det. När skoldagen
är slut hjälps alla åt att ställa upp stolarna på bordet.
• Man vid lunchen inväntar sin tur och låter alla äta i sin egen takt. Alla sitter minst
20 minuter vid bordet.
• Elever efter överenskommelse med respektive pedagog kan få ta med och an
vända telefoner, Ipod och Mp3-spelare, under förutsättning att det gynnar skolar
betet. Telefoner ska under lektionstid vara avstängda eller stå på ljudlöst och en
dast användas efter överenskommelse med pedagogerna. Uppstår problem kring
detta sammankallar pedagogerna föräldrar till ett möte.
• Ytterkläder och skor förvaras på avsedd plats.
• Alla ser till att meddela till någon vuxen om någonting på skolan går sönder eller
förstörs.
• Skolan är godis- och läskfri.
• Skolans datorer används för skolarbete.
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FYLL I OCH LÄMNA IN TILL SKOLAN. TACK!

Jag som undertecknar detta dokument har läst och förstått
vikten av att följa de förhållningssätt och regler som gäller på
Varbergs Montessoriskola.

_________________________________________
_____________________
Elev 							 Klass

_______________________________
Förälder/Vårdnadshavare

_________________________________
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