
Hva forventer vi av hverandre på Sigdal ungdomsskole? 
(Et skriv om skolens forventninger til nye elever og foresatte ved Sigdal ungdomsskole) 

 

 

Skolen forventes å….. 

 være et sted hvor elevene trives 

 utvikle elevenes kreative evner, gi dem kunnskap og gode arbeidsvaner 

 rose og oppmuntre til god arbeidsinnsats og oppførsel 

 behandle elevene høflig og rettferdig 

 lære elevene respekt og toleranse 

 ta avstand fra mobbing, vold og rasisme 

 utvikle elevenes selvstendighet og selvtillit 

 samarbeide med foreldre både faglig og sosialt 

 

Eleven forventes å….. 

 møte presis til timen 

 ha med nødvendig utstyr 

 ta positivt del i klassens og skolens aktiviteter 

 ikke forstyrre i undervisningstiden eller ved fellessamlinger 

 være høflig mot medelever og voksne 

 være inkluderende, vise omsorg og respekt for alle i skolemiljøet 

 ta ansvar for egne handlinger 

 ta avstand fra mobbing, vold og rasisme 

 unngå stygg språkbruk og sårende bemerkninger 

 følge klassens og skolens regler 

 henge yttertøy fra seg på gangen før man går inn til time 

 

Foreldrene forventes å….. 

 oppmuntre og rose barnet sitt for innsats og fremgang 

 oppmuntre sitt barn til å være inkluderende, vise omsorg og respekt 

 sørge for at barnet møter presis, opplagt og forberedt på skolen 

 hjelpe eleven å holde sekken, pennalet etc. i orden, og sørge for at utstyr 

og klær er tilpasset skolens aktiviteter og årstider 

 involvere seg i skolens daglige liv ved å lese all informasjon fra skolen 

 ta raskt kontakt med skolen ved uenighet eller andre problemer 

(kontaktlæreren er det nærmeste å kontakt i de fleste saker) 

 ta avstand fra mobbing, vold og rasisme 

 samarbeide med skolen om fag, orden og oppførsel 

 være lojal mot skolen og skolens regler 

 bidra til et positivt klasse- og skolemiljø 


