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Gnarps skola
- skolan på G!

Välkommen till

samarbete
ramar
helhet
goda resultat

Gnarps skolas ledord

Ni som föräldrar/vårdnadshavare är de viktigaste
personerna för era barns utveckling!
har läraren rätt att tillrättavisa eleven
• om en elev bryter mot reglerna flera gånger, trots att
läraren sagt till, kontaktas hemmet
• om en elev stör undervisningen och inte lyssnar på
upprepade tillsägelser från läraren under lektionstid
får läraren visa ut eleven för resten av den lektionen
eller bestämma att eleven får kvarsittning
• om eleven har störande eller farliga föremål med sig i
skolan får läraren ta hand om föremålen.

• om en elev någon enstaka gång bryter mot reglerna

Vad händer om man inte följer våra regler

Ni kan förvänta er av personalen:

Ledighet för elev görs skriftligt med en ledighetsblankett.
Klassläraren kan högst bevilja två dagars ledighet på ett läsår,
rektor kan bevilja högst 10 dagar. Ledighet utöver 10 dagar på
ett läsår beviljas av rektor endast om synnerliga skäl finns.
Eftersom alla barn har skolplikt kommer ogiltig och oanmäld
frånvaro alltid att utredas.

Vi har sex ordningsregler på skolan:
1. vi behandlar varandra på ett bra sätt
2. vi har arbetsro i klassrummet och inomhus
3. slagsmål och bråk får inte förekomma
4. skolk och sena ankomster är inte tillåtet
5. man kan tycka vad man vill men man får inte alltid säga det
6. störande och farliga föremål är inte tillåtna.

Skolans ordningsregler

•

•

•

•

•

•

föräldrar för att ge möjlighet till hög måluppfyllelse
att vi ger eleverna förutsättningar så att de kan ta ansvar
att vi ger eleverna inflytande
att vi har ett positivt förhållningsätt mot såväl elever
som andra vuxna
att vi är lyhörda och respektfulla
att vi arbetar aktivt för en trivsam och trygg skolfritidsmiljö
att vi hjälper eleverna att få syn på sin egen utveckling.

• att vi tydliggör läroplanens innehåll för elever och

Gnarps skolas vision är att kunskap och framtidstro ska ha en
central plats. Skolan kännetecknas av en god arbetsmiljö där
eleverna känner sig trygga och respekterade och där alla har
rätt att lyckas och behandlas på ett likvärdigt sätt.

Sjukanmälan eller kortare frånvaroanmälan gör du till skolans
elevvärd på telefon 073-275 27 14.

Ledighet för elever

Vår vision

Sjukanmälan

• hjälpa era barn att följa skolans regler.

• prata med era barn om att skolan är viktig

• hjälpa era barn att orka sin skoldag

• vill samarbeta med skolan

Vi önskar att ni som förälder/vårdnadshavare

• du använder ett vårdat språk.

• du tar ansvar för dina läxor och skolarbeten

• du följer skolans regler

• du kommer i tid

• du visar respekt och förståelse för andras olikheter

• du är en god kamrat

• du gör ditt bästa

Våra förväntningar på dig som elev är att
Ulf Carlsson
Arlindo Gomes
Ulla Rolin
Birgitta Wasell
Annki Buhrman
Gudrun Franck
Anna-Lena Östberg
Ulrika Isaksson
Anette Casselståhl
Tord Frohm
Ann-Sofie Gunsth
Els-Marie Mill
Susanne Pettersson
Maria Berge
Ulrica Andersson
Christine Sahlin
Katarina Nordell
Fredrik Rautiainen
Anna Swenson
Malin Smott
Lena Svensson
Titti Bylin
Lena Selahn
Anna-Karin Berglin
Solveig Mattsson

Namn

Personal
Rektor
Elevvärd
Kurator
Skolsköterska
Speciallärare
Speciallärare
Leg. Fritidspedagog
Leg. Fritidspedagog
Leg. Fritidspedagog
Fritidsledare
Elevhandledare
Leg. Förskollärare
Leg. Lärare
Leg. Lärare
Leg. Lärare
Leg. Lärare
Leg. 1:e Lärare
Leg. Lärare
Leg. 1:e Lärare
Leg. Lärare
Leg. Lärare
Skolbibliotekarie
Kock
Kock
Lokalvårdare

Arbetar som

070-370 26 85
073-275 27 14
070-191 73 90
073-081 40 96
0652-201 53
0652-201 53
072-701 83 27
072-701 83 27
072-701 83 27
072-701 83 27
073-049 56 50
076-829 75 81
073-968 93 28
070-309 44 76
070-525 61 90
070-953 92 54
070-640 16 24
076-806 70 66
070-674 17 74
073-848 77 83
070-288 43 46
0652-205 70
073-275 27 23
073-275 27 23
070-294 71 91

Telefonnummer

