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Vårt förväntningsdokument är fram
taget i diskussion med elever, föräldrar
och skolans personal. Syftet är att öka,
underlätta och tydliggöra samarbetet
mellan elev, hem och skola.
Målet är att vi ska ha ett levande
dokument som används i vardagen
och under elevens utvecklingssamtal.
Dokumentet kommer att hållas vid liv
genom att innehållet diskuteras i klass
rummen och på föräldramöten.
På det sättet kommer dokumentet
att anpassas efter de elever, föräldrar,
lärare och den föränderliga värld vi
lever i på Mesta skola.

Elev
Vad kan jag förvänta mig av skolan?
Jag kan förvänta mig …
• att jag ska lära mig saker.
• att jag får lära mig på olika sätt.
• att jag får den hjälp jag behöver.
• att jag ska trivas.
• att jag får bra mat.
• att det finns lekmaterial ute på rasterna.
• att jag får hjälp av en vuxen att lösa konflikter.
• att jag får vara delaktig i det vi bestämmer.
• att jag får vara delaktig i min egen utvecklingsplan.
Jag kan förvänta mig att mina föräldrar…
• frågar mig om hur skoldagen har varit och ”peppar” mig.
• hjälper mig att få läxorna gjorda i tid och stöttar mig med

läxläsningen hemma.
• påminner mig om att jag packar med rätt saker till skolan.
• ser till att jag kommer till skolan utvilad.
• ser till att jag får frukost.
• ser till att jag kommer förberedd och i tid till skolan.

Vad kan jag förvänta mig av mina kompisar
• att vi har en lugn och tillåtande miljö i klassrummet.
• att vi lyssnar på varandra och alla får komma till tals.
• att vi är snälla och hjälpsamma och låter alla vara med, både i
lek och i arbete.
att
• vi är rädda om varandra.
• att mina kompisar hämtar en vuxen om det blir bråk.

Skolan förväntar sig att jag…
• tar eget ansvar för mitt lärande och min utveckling.
• visar respekt och uppträder artigt, hänsynsfullt och vänligt mot
alla barn och vuxna.

• respekterar och är varsam om skolans material och lokaler.
• jag följer skolans trivselregler.
• passar avtalade tider.
• är rädd om mina och andras saker och håller ordning på dem.
• gör mitt bästa, med hjälp och handledning av min lärare/
mentor.
gör
• mina hemuppgifter och visar dem för mamma och pappa.

Förälder
Vad kan jag som förälder förvänta mig av
skolan? Jag kan förvänta mig…
• att alla barn blir sedda och känner sig trygga.
• att klassrumsklimatet främjar inlärning.
• att vi har tydliga och gemensamma regler.
• att vi har 0-tolernas mot mobbing.
• att jag som förälder får information angående det som

påverkar barnets generella och personliga skolsituation.
Information ges som personlig information, via mail och på
hemsidan. Vid önskan även som papperskopia.
• att barnet lär sig grundläggande kunskap och tränar socialt
beteende.
• att personalen har rätt kompetens för sitt uppdrag.
• att skolan använder sina resurser på bästa sätt och fördelar
dem utifrån elevernas behov.
• att barnen undervisas utifrån sina egna förutsättningar, med
fokus på de positiva förmågorna.

Vad kan skolan förvänta sig av mig som
förälder? Skolan kan förvänta sig …
• att jag ger grunden för SET(Social Emotionell Träning) socialt

samspel, vett och etikett, respekt och hänsyn.
att
• jag följer angivna regler (Trivselregler, Trafikregler, A nmäler
frånvaro direkt på morgonen etc.)
• att jag alltid stöttar och samarbetar med skolan och dess p ersonal.
• att jag ser till att barnen kommer i tid till skolan.
(Det är inte barnens fel om barnen kommer sent till skolan).
att
• jag ger skolan information rörande omständigheter som kan
påverka mitt barns skolsituation.
att
• jag kontaktar skolan direkt om något kommer till vår
kännedom som påverkar barnets eller skolans situation.
• att jag hjälper mitt barn med läxorna.
• att jag förser barnen med ”rätt utrustning” (Idrottskläder, kläder
för utflykt, läxböcker åter till skolan, frukt till rasten etc.).

Skolan förväntar sig att du som förälder…
• att du förbereder ditt barn inför dagens aktiviteter och följer upp

hur dagen har varit.
att
• du ser till att ditt barn kommer till skolan utvilad, mätt och
rätt klädd för dagens aktiviteter.
att
• du ser till att ditt barn kommer i tid till skolan.
• att du meddelar förändringar som kan påverka elevernas skoldag.
• att du ger ditt barn grunderna för socialt samspel och empati.
• att du uppmuntrar pratar i positiva termer om skolan.
• att du känner till skolans regler.
• att du kommer väl förberedd till utvecklingssamtalet.
• att du ger oss den information om förändringar som påverkar
elevernas skolsituation.
att
• du tar del av all information från skolan.
• att du ser till att ditt barn gör läxan, hjälper till vid behov och ser
till att läxan kommer åter till skolan
(många gånger är samtalet runt uppgiften viktig).
• att du har aktiv kännedom om elevens IUP
( Individuella Utvecklings Plan).

Barn- och utbildningsförvaltningen
631 86 Eskilstuna

