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Vi arbetar för att vår skola ska vara en trygg och utvecklande arbetsplats som kännetecknas 

av trivsel, respekt och trygghet. Personalen på skolan har arbetat fram detta dokument och vi 

vill förtydliga vilka förväntningar skolans personal har på dig som förälder och elev. Vi vill också 

tydliggöra de förväntningar du kan ha på oss som personal. 

 

Vi förväntar oss av dig som elev 

att du kommer i tid till skolan och lektionerna. 

att du uppträder hänsynsfullt, respektfullt och vänligt mot alla barn och vuxna på skolan. 

att du använder ett vårdat språk. 

att du lyssnar på andra och väntar på din tur då fler ska samsas om uppmärksamheten. 

att du respekterar att skolan är en arbetsplats och alla har rätt till arbetsro. 

att du följer skolans och klassens regler. 

att du är rädd om vår skola och de saker du använder. 

 

 

Vi förväntar oss av dig som förälder 

att ditt barn kommer i tid och är utvilad och har ätit frukost, då orkar barnet med skoldagen. 

att ditt barn har med sig rätt utrustning och är förberedd på skoldagen. 

att du sjukanmäler ditt barn före kl. 08:00. 

att du gentemot ditt barn har ett positivt förhållningssätt till skolan och dess personal. För 

din bild av skolan blir oftast ditt barns bild av skolan. 

att om du är missnöjd med eller undrar över något att du talar först med berörd personal. Vi 

kan bara ändra på det som vi får kännedom om. 



att du meddelar lärare/fritidspersonal eller rektor om du misstänker mobbing eller 

kränkande behandling. 

att du sätter dig in i ditt barns skriftliga omdömen och kommer förberedd inför 

utvecklingssamtal och tar del av skolans information och dokument. 

att du meddelar personalen om det sker förändringar i familjen som påverkar ditt barn. 

att du tar ansvar för ditt barns fostran, det är du som förälder som är ansvarig för ditt barns 

beteende i alla lägen. Du kan aldrig lägga över detta ansvar på någon annan. 

att du lämnar och hämtar ditt barn på ett trafiksäkert sätt. 

 

Detta kan förväntas av personalen. 

att vi arbetar efter läroplanen och skolans måldokument. 

att vi arbetar för att skapa trygghet och en trivsam och lugn skolmiljö för barn och vuxna. 

att vi stödjer varje barns utveckling och att personalen genomför utvecklingssamtal två 

gånger per läsår. 

att alla barn har en individuell utvecklingsplan som visar kunskapsutvecklingen. 

att vi arbetar aktivt efter likabehandlingsplanen. 

att berörd personal omgående kontaktar vårdnadshavare om något särskilt har hänt. 

att vi tillsammans både skolans personal, fritidshemmets personal och vårdnadshavare 

samarbetar för barnets bästa. 

att vi arbetar efter våra ledstjärnor- TRYGGHET – TRIVSEL – RESPEKT. 

 

 

 


