
 
 

FRANSKA SKOLANS ALLIANS – L´ALLIANCE 
 

Franska Skolans mål förutsätter en stark gemenskap som kännetecknas av samarbetsvilja, 

arbetsglädje och ömsesidig respekt och tolerans. Vad personalen, eleverna och föräldrarna bör 

iaktta för att vidmakthålla och utveckla kvalitet och gemenskap i skolan är formulerat i detta 

dokument som kallas Franska Skolans Allians och som utgör ett förväntansdokument och 

beskriver de åtaganden som gäller. Alliansen består av tre delar: rollfördelning, ordningsregler 

och uppförandekod. Franska Skolans Allians ska vara ett levande referensdokument i skolans 

arbete.  

ROLLFÖRDELNING 

 

Franska Skolan åtar sig att: 

• erbjuda en undervisning som överensstämmer med de nationella styrdokumenten.  

• hålla en hög pedagogisk kvalitet i undervisningen. 

• ha en engagerad och välutbildad personal som agerar som vuxna förebilder för våra 

elever. 

• erbjuda ett väl fungerande elevhälsoarbete. 

• kontinuerligt informera elever och föräldrar om elevernas resultat och utveckling. 

• hålla föräldrarna informerade om skolans arbete och rutiner. 

• vara tydlig med skolans normer och värderingar. 

• motverka diskriminering och annan kränkande behandling. 

• aktivt arbeta med Franska Skolans profil genom undervisning i franska  

språket och fransk kultur från förskoleklass t.o.m. gymnasiet. 

 

Som elev vid Franska Skolan åtar jag mig att:  

• vara en god representant för skolan och en god förebild för andra elever. 

• visa hänsyn och respekt mot andra elever och skolans personal. 

• motverka diskriminering och annan kränkande behandling. 

• följa skolans Allians. 

• närvara vid lektionerna. 

• aktivt delta i undervisningen. 

• göra mina hemuppgifter. 

• visa intresse för Franska Skolans profil och aktivt delta i franskundervisningen.  

 

Som förälder vid Franska Skolan åtar jag mig att: 

• ha huvudansvaret för mitt barns fostran. 

• se till att hemuppgifter utförs.  

• respektera skolarbetet genom att se till att mitt barn kommer i tid och följer skolans 

läsårsplanering. 

• endast i undantagsfall söka ledigt för enskild angelägenhet. 

• noggrant följa mitt barns kunskapsutveckling. 

• lämna behövliga upplysningar till skolan samt ta del av skolans information. 

• komma till de möten som skolan kallar till. 

• ta mitt ansvar som klassförälder. 

• vara en god förebild för barn, ungdomar och vuxna. 

• respektera och stödja lärarna i deras pedagogiska roll. 



 
 

   

ORDNINGSREGLER FÖR ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL 
 

Dessa regler gäller för alla aktiviteter som skolan ansvarar för. 

 

• Var rädd om vår skola. Ta ditt ansvar för att skolans lokaler och inventarier inte förstörs. Den 

som medvetet orsakar skadegörelse blir ersättningsskyldig. 

 

• Undvik att ta med värdeföremål eller pengar till skolan. Om du tar med dig värdeföremål, gör 

du det på egen risk. Förlust eller skada av kläder, pengar eller värdeföremål i skolans lokaler 

ersätts inte. Till värdeföremål räknas även mobiltelefoner och datorer. 

 

• Det är inte tillåtet att ta med föremål till skolan som kan orsaka skada. 

 

• Huvudbonad får inte bäras i skolans lokaler (religiösa huvudbonader är undantagna). 

Ytterkläder får inte bäras på lektion eller i matsalar. 

 

• Mobiltelefonförbud gäller under hela skoldagen i grundskolan. Gymnasieelevers 

mobiltelefoner skall vara avstängda under lektionstid. All användning av mobiltelefonens 

kamera- och inspelningsfunktioner är förbjuden i skolans lokaler och under aktiviteter i 

skolans regi, om ej annat har överenskommits. 

 

• Datorer i skolan ska användas i undervisningssyfte och i enlighet med Franska Skolans 

värdegrund avseende moral och etik.  

 

• Förtäring är inte tillåten under lektioner och samlingar. Undantag för mellanmål kan beviljas 

av pedagogerna. Det är inte tillåtet att tugga tuggummi på lektionstid och på fritidshemmen. 

Nötförbud råder under hela skoldagen. 

 

• Under skoltid råder det förbud mot tobak, droger och alkohol i skolans lokaler och i skolans 

kvarter samt på kyrkogården. Med tobak avses rökning (även e-cigaretter) och snusning.  

  

• Skateboard, inlines och sparkcyklar och dylikt är inte tillåtna i skolan. Cyklar/Mopeder och 

sparkcyklar får inte låsas fast utanför huvudentrén av säkerhetsskäl.  

 

• Bollspel är inte tillåtet i skolans lokaler. 

 

• Till och med åk 5 är det inte tillåtet att använda smink i skolans lokaler. 

 

• Elever i skolår F-3 ska använda skolrock under skoldagen. Elever i skolår F-5 ska gå ut på 

samtliga raster. 

 

• Utomstående besökare måste anmäla sin närvaro till skolans personal, i första hand Vie 

Scolaire. (Vårdnadshavare ses inte som utomstående besökare).  

             

• Läraren tilldelar eleverna platser i undervisningssalen. Vid dagens sista lektion ska stolarna 

ställas upp på bänkarna. 

 

• Alla ska komma i god tid inför skoldagen och passa tider till lektioner och möten. 

 

• Efter skoltid får elever inte uppehålla sig i skolan eller på skolans område då skolan inte har 

möjlighet till tillsyn.  



 
 

 

• FRANSKA SKOLANS UPPFÖRANDEKOD - CODE DE CONDUITE 
 

      SYFTE 

 

• Att verka i S:t Josefssystrarnas anda, d.v.s. bemöta sina medmänniskor med respekt, 

artighet, hjälpsamhet och vänlighet. 

 

• Att ständigt sträva efter ett gott uppträdande i ord och handling. 

 

• Att skapa ett klimat präglat av respekt för och hänsyn till sina medmänniskor. 

 

• Att skapa en arbetsmiljö där alla trivs och känner arbetsglädje och arbetsro. 
 

 

      För att uppnå detta krävs att: 

 

• alla uppträder vänligt och omtänksamt, så att alla känner sig välkomna i skolan.  

 

• alla uppträder artigt och respekterar varandras behov av arbetsro genom att passa tider, 

ta med det som behövs till lektioner och följa gällande instruktioner. 

 

• alla använder ett vårdat språk fritt från svordomar, grova och nedsättande tilltal. 

 

• alla hälsar när man möts. 

 

• alla, såväl elever som lärare, står upp i klassrummet och hälsar på varandra innan 

lektionen börjar. 

 

• ingen tränger sig före, till exempel i matsal, korridorer och aula. 

 

• alla håller upp dörren för den som kommer efter. 

 

• alla tar det lugnt och använder vanlig samtalston i skolans lokaler. 

 

 

 

 

 

Jag har tagit del 

 

 

Elevs underskrift___________________  Klass___________________________ 

 

 

 

Vårdnadshavare____________________ Vårdnadshavare___________________ 

 


