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Förväntningar på personal,
vårdnadshavare och elever
Låt oss jobba tillsammans!
Det här kan ni som vårdnadshavare och elever förvänta er av oss
 Att vi kommer att göra allt för att ni ska trivas här hos oss.
 Att vi gör allt för att skapa goda möjligheter för var och en att utvecklas
utifrån de egna förutsättningarna.
 Att vi kommer att informera om allt väsentligt som händer i skolan.
 Att vi finns till hands om ni vill diskutera något i skolan.
 Att vi tillsammans tar tag i eventuella problem som kan uppstå.
Det här förväntar vi oss av dig som vårdnadshavare
 Att du tar ansvar för att barnet uppfyller sin skolplikt.
 Att du följer barnets skolgång och deltar i möten och utvecklingssamtal.
 Att du tar till dig information som vi skickar ut och att du lämnar viktig
information till oss.
 Att du samarbetar med oss. Du är alltid välkommen att ta kontakt med
skolan.
 Att du stödjer ditt barn i hans/hennes skolarbete utifrån din förmåga. Detta
både genom att motivera barnet till studier, att tala positivt om skolan (det
negativa skall till oss vuxna och inte via barnen) och eventuellt att hjälpa
barnet med studierna.
 Att ditt barn kommer i tid och har ätit frukost.
 Att ditt barn är införstått med att man använder hjälm vid cykling och
skridskoåkning.
 Att ledighet undviks utöver skolloven.
Det här förväntar vi oss av dig som elev
 Att du gör ditt bästa för att du ska lära dig så mycket som möjligt.
 Att du efter bästa förmåga bidrar till en god stämning på skolan.
 Att du följer skolans värdegrund och regler.
 Att du tar ställning mot kränkningar, mobbning och rasism.
 Att du talar med någon vuxen om du får problem med något.
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