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För att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev att lyckas med sina studier
är det viktigt att vi tydliggör vilka förväntningar vi har på varandra.
Våra mål är att…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

du når goda studieresultat.

du som går på ett högskoleförberedande program blir väl förberedd
för vidare studier.

du som går på ett yrkesprogram blir attraktiv för den arbetsmarknad
som du utbildas för.
du har inflytande över planering, genomförande och utvärdering av
dina studier.

du upplever att du har en stimulerande, trygg och trivsam studiemiljö.
du upplever att du får stöd, om du är i behov av det.

du får kontinuerlig information om dina studieresultat.

du är nöjd med den verksamhet du möter under dina studieår.
du känner dig stolt över att gå på HTS.

Även om välutbildad och engagerad personal och välutrustade lokaler är
betydelsefulla så är din egen insats viktig för att du ska lyckas.
För att du ska nå goda studieresultat förväntar vi oss att du…
• är studiemotiverad. Fundera över varför du är här och jobba med din
motivation tillsammans dina lärare och andra elever.

• planerar och tar ett stort eget ansvar för dina studier redan från början.

• passar tider dvs. kommer i rätt tid till rätt plats på alla lektioner och
andra avtalade möten.

• har med dig läroböcker och/eller annan utrustning som behövs för att
kunna delta i undervisningen.
• är närvarande.

• hjälper till att skapa en skola som präglas av öppenhet, trygghet och studiero.

• visar hänsyn och behandlar andra elever, lärare och övrig personal med respekt.
• deltar aktivt i undervisningen.

• genomför arbetsuppgifter och redovisningar på avtalad tid.

• tar avstånd från alla former av fusk och kopiering/plagiering.

Du (ni) markerar på medföljande ”Avtals- och policyblankett” att du (ni) har läst,
accepterar och tagit del av skolans elevpolicy.

