Matematik, naturvetenskap, kamratskap och kreativitet nå din fulla potential för fortsatta studier.
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KUBIKSKOLANS POLICYDOKUMENT
Kubikskolan är en skola där vi sätter målen högt och där vi utgår från att alla vill och kan lyckas med
sitt skolarbete. Vi är en grundskola med Ma/No-profil och om man valt att gå på Kubikskolan har man
också valt Ma/No som sitt ”Elevens val”. Vi har mer Ma/No på schemat men vi arbetar lika mycket
för att eleverna ska komma väl förberedda till gymnasieskolans teoretiska program i alla ämnen.
Vi på Kubikskolan:
• utgår ifrån att eleven har en ambitiös attityd till skolarbetet både under lektioner och hemma
och vi lägger ett stort ansvar på individen (läxläsning, planering, samarbete)
• arbetar vi regelbundet och konsekvent med vår värdegrund vilket innebär ett generöst, öppet,
hjälpsamt och ärligt förhållningssätt mellan elever och personal
• ger alla elever det stöd de behöver för att nå sin fulla potential
• hjälper eleven att reflektera över sitt lärande
• erbjuder tyska, franska, spanska eller Sv/En som språkval
• erbjuder alla elever i åk 6-9 en personlig dator
• förutsätter att eleven använder Itslearning och går in på den varje dag, och att föräldrar läser
den och på så sätt får information om det som händer i skolan
Vi på Kubikskolan utgår ifrån att du som elev:
• tar skolan på allvar och alltid gör ditt bästa i alla ämnen
• kommer i tid till lektionerna och alltid har med dig nödvändigt material och utrustning
• lyssnar till och respekterar alla vuxna på skolan
• respekterar och följer våra gemensamma ordningsregler
• inte röker
• inte använder din mobiltelefon till att smygfotografera eller på annat sätt kränka någon annan
• respekterar dina kamrater och använder ett vårdat språk och en vänlig attityd
• hanterar skolans material och utrustning på ett ansvarfullt sätt
• utför dina praktiska sysslor med gott humör
• är en god ambassadör för Kubikskolan även utanför skolan
Vi på Kubikskolan förutsätter att du som förälder:
• stödjer skolans verksamhet och samarbetar med vår personal
• aktivt engagerar dig i ditt barns skolarbete genom att prata om skolarbetet
• kommer på ditt barns utvecklingssamtal och föräldramöten
• respekterar skolplikten och förlägger semesterresor på andra tider än skoltid (lov)
• är införstådd med att när skolan arrangerar temadagar/friskvårdsdagar eller går på studiebesök,
konserter, teater mm är det obligatorisk närvaro som gäller för eleverna
Till sist några praktiska frågor:
• vi åker på lägerskola med åk 5 och åk 7 och genomför en övernattning i det fria i åk 8
• vi åker på skidresa till Sälen med åk 9
• vi har obligatorisk gemensam simundervisningen för pojkar och flickor i Filbornabadet
• vi genomför våra avslutningar med elever och föräldrar i Rosengårdskyrkan

