Ruovttuide vuordámušat/
Forventniger til hjemmet









At eleven kommer uthvilt til skolen.
At eleven har klær etter vær på seg.
At eleven har med energigivende nistemat.
At dere snakker pent om skolen.
At dere daglig stiller spørsmål fra skolehverdagen.
At dere hører eleven i leseleksen.
At dere leser informasjonen skolen sender ut.
At dere følger opp de oppfordringene dere får, som f.eks
underskrifter, - bokbind på bøkene…

Forventninger til hjemmet…
 At dere viser interesse for elevens skolearbeid.
 At eleven ikke tas ut av skolen uten i helt spesielle
anledninger
 At dere gir informasjon til skolen når noe oppstår som kan
påvirke elevens skoledag.
 At dere tidlig tar kontakt med oss om det er noe dere lurer
på eller reagerer på, og for «Ris og ros.» Foreldre anmodes
til å ikke bruke sosiale nettsider til å skrive negativt om
skolen. Foreldre bør ta kontakt med kontaktlærer eller
administrasjonen. Vi vil skape godt samarbeid og
kommunikasjon mellom foreldre og skolen
 At dere følger opp inngåtte avtaler.
 At skolen holdes oppdatert med riktig telefonnumre vi kan
nå dere på ved behov.

Forventninger til læreren
 Det viktigste for oss er
 At ALLE elevene skal kjenne seg trygge.
 At ALLE elevene skal trives.
 At ALLE elevene skal ha et godt læringsmiljø rundt seg.
 For å få dette til vil vi….

Forventninger til læreren
 Vi vil alltid ha ELEVENS BESTE i fokus!
 Vi vil være godt forberedt til undervisningen.
 Vi vil tilrettelegge for læring og utvikling for den
enkelte.
 Vi vil holde hjemmet oppdatert og informert ukentlig.
 Vi vil svarer på henvendelser fra hjemmet.
 Vi vil gjennomføre 2 foreldremøter, samt 2
utviklingssamtaler pr. elev i løpet av skoleåret.

Forrventninger til læreren forts…
 Vi vil ellers ha kontakt med hjemmet ved behov.
 Vi vil følge opp inngåtte avtaler.
 Vi vil være åpne for innspill og meninger fra
hjemmene.
 Vi vil arbeide aktivt for å forebygge mobbing.

Husk:
Vi skal arbeide sammen

for elevens beste,
- både trivsel og læring!
Vær snar med å ta kontakt om dere
har spørsmål, reagerer på noe eller
vil melde ifra om noe!

