Servicedeklaration
En servicedeklaration beskriver vad du kan förvänta dig när du använder kommunala tjänster.
Servicedeklaration Malung-Sälens gymnasieskola
Malung-Sälens gymnasium arbetar enligt Gymnasieskola 2011. Gymnasieskolan ska ge en
god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier för personlig utveckling och ett aktivt
deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap
och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig,
fördjupa och tillämpa kunskaper.
Det här förväntar vi oss av dig
Att du ger oss viktig information om din ungdom och att du tar del av information från
gymnasieskolan.
Vad kan du förvänta dig av oss?
Pedagogisk verksamhet
På Malung-Sälens gymnasieskola arbetar vi för goda studieresultat där eleven sätts i
centrum. Vårt mål och uppdrag är att vägleda varje elev till sin egen unika kunskap. Denna
kunskap omfattar teoretiska, praktiska och estetiska kunskaper.
Trygghet och trivsel
Värdegrundsarbete är en viktig del av det livslånga lärandet. Alla människors lika värde och
rätt till ett respektfullt bemötande skall prägla alla våra verksamheter. Miljön i skolan ska vara
välkomnande, trygg, trivsam och säker. Arbetsmiljön i skolan ska vara stimulerande och
inspirerande för att ge goda förutsättningar att lära och utvecklas. Elevhälsan är en viktig del i
våra verksamheter, för elevernas trivsel och måluppfyllelse.
Dialog och kontakt
Information och delaktighet ser vi som naturliga förutsättningar för en god relation. Kontakten
med skolan präglas av tillgänglighet och öppenhet. Via digitala medier på vår hemsida
informerar vi om skolans arbete och hur det går för ditt barn. Genom tydliga kontaktvägar ska
du som vårdnadshavare veta vilken mentor, rektor och kontaktperson inom elevhälsan
som du kan vända dig till i olika frågor.
Samverkan
Du är viktig för oss. Genom att vara lyhörda för dina önskemål är inflytande och delaktighet
en viktig del i våra verksamheter. Vid utvecklingssamtal får du ta del av den dokumentation vi
gjort beträffande trivsel, utveckling och lärande för ditt barn. Vi arbetar aktivt med
återkommande uppföljningar och undersökningar. Genom programråd utvecklar vi
verksamheten i lokal samverkan.
Tala om vad du tycker!
Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet. Om
vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Synpunkter och
frågor kan lämnas via kommunens hemsida och till rektor.

