Vi vill veta vad Du tycker…

Berätta för oss vad Du anser om Uddevalla Gymnasieskola! För att
förbättra verksamheten är det viktigt att vi får ta del av Dina tankar, idéer
och synpunkter.
Använd kommunens förtryckta blankett Säg vad du tycker. Den finns
tillgänglig i alla våra skolhus och på gymnasiekontoret. Du hittar den också
på kommunens hemsida www.uddevalla.se.
Ansvarig för medborgarsynpunkter är Stefan Einarsson, verksamhetschef
gymnasieskola.
Kontakta oss via telefon 0522-69 69 88 eller e-post
gymnasiet@uddevalla.se.
En utförlig presentation av Uddevalla Gymnasieskola och verksamheten
hittar Du på www.gymnasiet.uddevalla.se
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Servicedeklaration
för
Uddevalla Gymnasieskola

Vår service – din rättighet
Uddevalla kommun har en vision: ” Liv, lust och läge blir livskvalitet i
Hjärtat av Bohuslän!”. Uddevalla Gymnasieskolas motto är ”Vi möter och
utmanar dina framtidsdrömmar”
Ett av kommunens viktiga uppdrag är att erbjuda utbildning i
gymnasieskola. För att Du som elev eller som vårdnadshavare ska veta vad
Du har rätt att förvänta dig har Barn och utbildningsnämnden fastslagit en
servicedeklaration för Uddevalla Gymnasieskola.
Servicedeklaration
Utbildningen i gymnasieskolan vilar på demokratins grund och syftar till att
Du som elev ska inhämta och utveckla kunskap och värden. Den skall främja
Din utveckling och lärande och en livslång lust att lära.

Vi garanterar dig som elev
•

att utbildningen i Uddevalla Gymnasieskola organiseras utifrån
gällande nationella styrdokument.

Vi erbjuder dig som elev en skola
•
•
•
•
•
•
•

som tar ansvar för att Du inhämtar och utvecklar kunskaper
för ett kommande yrkesliv eller vidare studier,
med välutrustade lokaler och bra läromedel,
som har välutbildade lärare som engagerar sig i Din
utveckling,
med bra gemenskap, där Du kan trivas,
där Du har inflytande över Din utbildning,
med god tillgång till elevhälsoteam och bibliotek,
som aktivt och medvetet stimulerar och påverkar Dig att
omfatta vårt samhälles gemensamma normer och
värderingar.

Vi arbetar utifrån Uddevalla kommuns värdegrund som bygger på
Öppenhet – Respekt – Professionalitet.

Vi strävar efter god kommunikation med Dig som elev och med Dig
som vårdnadshavare.

Inför val av gymnasieskola får du god information
•
•
•

Gymnasiekatalog på www.gymnasiet.uddevalla.se,
Gymnasiemässa och Öppet Hus under hösten.
Du kan följa undervisningen på ett program under kortare perioder.

Vi förväntar oss att du som
•

elev tar ett personligt ansvar för Dina studier och Din
arbetsmiljö.

•

vårdnadshavare visar Ditt intresse för Din ungdoms skolgång,
så att vi tillsammans kan skapa en god dialog kring eventuella
förbättringsområden.

