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Centralskolans värdegrund
Vi på vår skola anser att verksamheten skall bygga på demokratins grunder och att var
och en som arbetar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde
och arbeta enligt demokratiska värderingar.
Centralskolans mål är att alla elever skall få utvecklas efter sin förmåga och i en trygg
miljö. Därför strävar vi på skolan mot att alla skall kunna:
- känna trygghet och glädje
- känna lust att lära
- känna sig rättvist behandlade
- ta ansvar för allas trivsel
En skola för alla
¤ Centralskolan är en skola för alla. Vi på skolan tränar oss att respektera varandras
åsikter och olikheter. Det är beteendet vi vill befrämja eller motverka, inte personer.
¤ Vi tolererar ingen form av provokativa beteenden t ex våld, trakasserier, skadegörelse
och mobbning.
¤ Såväl elever som personal värnar om skolans miljö genom att ingripa eller rapportera
då något oönskat inträffar.
¤ Vi är inte intresserade av att hitta syndabockar och offer. Det finns oftast inte ”en
sanning” utan flera och det är därför viktigt att alla får komma till tals.
¤ Vi accepterar inte några former av negativa kommentarer eller beteenden gentemot
andra elever eller personal, varken på lektionstid eller övrig tid.
Alla tar ansvar
Alla ska ta ansvar för att ett gott undervisningsklimat skapas på Centralskolan genom:
- att komma i tid, ha med sig material och uppträda så att men ej stör andra
- att känna till och följa uppställda regler och rutiner
- att träna sig i att kunna samarbeta med alla
- att arbeta för att ha en öppen dialog med hemmen
Oönskade situationer
I de fall då det uppstår problem, arbetar vi med samtal som grund för förändring. Det är
i huvudsak ansvarig lärare i undervisningsgrupp eller mentor som är ansvarig för att få
dessa samtal till stånd. All personal på skolan arbetar mot mobbning enligt vår AMORplan.
- Vi har ett antimobbningsteam som består av två representanter från varje arbetslag.
Det är dessa som har det övergripande ansvaret för skolans antimobbningsarbete.
- På skolan finns också en AMOR-grupp bestående av två elever ur varje klass. Deras
uppgift består i att arbeta med kamratstöd och trivselfrämjande aktiviteter. AMOR står
för Ansvar Medkänsla Omtanke Respekt

