Ansökan om plats för elev Olympicaskolan Håksberg 2019/2020
Ifall du är intresserad av att ställa ditt barn i kö till Olympicaskolan Håksberg, ber vi er fylla i
nedanstående uppgifter, läsa igenom trivselreglerna och förväntansdokument samt skriva under
ansökan.
Efter ni skrivit under ansökan, ska ni maila eller posta det till:
info@olympicaskolan.com
Administrationen
Olympicaskolan
Lillvägen 2
776 36 Hedemora

Barnets namn: ______________________________Personnummer:_________________________

Barnets adress:_____________________________ Postadress:_____________________________

Årskurs 19/20:___________

Vårdnadshavare 1 namn:___________________________ Personnummer:___________________

Vårdnadshavare 1 mail:____________________________ Mobilnr:_________________________

Vårdnadshavare 2 namn:___________________________ Personnummer:___________________

Vårdnadshavare 2 mail:____________________________ Mobilnr:_________________________

1

Trivselregler på Olympicaskolan Håksberg 2019/2020
− På skolans område och när du vistas på andra platser tillsammans med skolan använder du
ett vårdat språk och bra uppförande.
− Skolans profil är idrott-, lek och rörelse. Det medför att vi utöver ordinarie idrottslektioner
även har olika uteaktiviteter i form av cykling, skridskor, skidåkning m. m. Närvaro är
obligatorisk. Ombyte innan- och dusch efteråt är också obligatorisk vid både ute- och
inneidrott ifall skolan bedömer så.
− Skolans område är en mobilfri zon (gäller även läsplattor), såvida inte undervisningen
påkallar annat. Ifall du tar med dig en mobil/platta lämnas denna in till läraren i början på
skoldagen och du får igen den när du ska gå hem.
− Ytterkläder samt mössor/kepsar hänger du av dig på krokarna i hallen. Dina skor ställer du
på golvet under dina ytterkläder.
− På skolan ska personal och elever tillsammans bidra till ett bra arbetsklimat.
− Du har ett personligt ansvar för dator/iPad, böcker och annan utrustning som du får låna av
skolan.
− Varje lektion inleds med att klassen står på led utanför klassrummet och hälsar på läraren.
När lektionen är slut hjälps vi åt att se till att det är ordning i klassrummet.
− Ifall du lämnat värdesaker till läraren, ansvarar skolan för dem. Annars ansvarar du själv.
− På raster är du utomhus. Klassrummen vistas du endast i när det är lektion.
− Vi går gemensamt med klassen till olika aktiviteter. Från åk 6 får man gå själv med sällskap
efter godkännande av vårdnadshavare.
− Leksaker, energidryck, godis och tuggummi lämnas hemma.
− Vi undviker maktlekar och andra lekar som innehåller slag och sparkar.
− Ifall du råkar ha sönder något eller förstöra något (inkl klotter) på skolan kan dina
vårdnadshavare bli ersättningsskyldig.
− Alla elever är ute på rasterna och viss del av undervisningen kommer att vara utomhus. Ta
med kläder efter väder och extrakläder.
− Inomhus går vi (gäller ej under idrottslektioner), samt har inga huvor på huvudet.
− Vi har inga kläder på oss som bär stötande text eller symboler
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Förväntansdokument vårdnadshavare
Som vårdnadshavare till elev på Olymipcaskolan är jag införstådd med att Olympicaskolan
förväntar sig följande av mig:
-

Att jag har huvudansvaret för mitt barns fostran.

-

Vara en god förebild för barn, ungdomar och vuxna.

-

Respektera skolarbetet genom att se till att mitt barn kommer i tid och följer skolans
läsårsplanering.

-

Se till att hemuppgifter utförs och lämnas in i tid samt tillser barnet lägger ner tillräckligt
med tid för att klara skoluppgifter.

-

Noggrant följa mitt barns kunskapsutveckling.

-

Ha höga förväntningar på mitt barns skolprestationer. (Föräldrars förväntningar och
ambitioner har enligt undersökningar stor inverkan på elevers skolresultat.)

-

Lämna behövlig information till skolan, samt följa information som ges.

-

Respektera och stödja personalen i deras arbete.

-

Tillsammans med mitt barn gå igenom och respektera trivselreglerna.

-

Se till att mitt barn har med sig det material och den utrustning som skoldagen kräver.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genom att skriva under detta dokument har jag tagit del av trivselregler,
förväntansdokument samt ansöker härmed om plats för mitt barn på Olympicaskolan
Håksberg.

_____________________________
Underskrift vårdnadshavare 1

__________________________
Underskrift vårdnadshavare 2

______________________________
Namnförtydligande

__________________________
Namnförtydligande
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