Förväntansdokument
Skola – elev – vårdnadshavare

Vision grundskoleområde 2

”Hos oss får du mötas, glädjas och
lyckas!”

 Skogstorp, Hammargärdet, Gillberga, Hållsta, Näshulta

Förväntningar skola, elev och vårdnadshavare
Vi vill att varje barn ska känna trygghet och trivsel i skolan. För att lyckas med detta
behöver vi hjälpas åt; elever, vårdnadshavare och personal. Ett gott samarbete mellan
skolan och hemmet är en viktig förutsättning för att vi ska lyckas. Därför ber vi er att ni
tar del av de förväntningar vi har och pratar om dem hemma.

Du kan förvänta dig av oss i skolan:









Att all personal arbetar för att skapa trygghet för eleverna i en trivsam skolmiljö.
Att vi arbetar enligt de mål som finns uppsatta i läroplan, kursplan och skolplan.
Att all personal strävar efter bra kvalitet i verksamheten och ständigt arbetar för
förbättringar
Att alla elever ska bemötas med hänsyn, vänlighet och respekt.
Att vi är uppmärksamma på konflikter och vid behov hjälper elever att lösa dessa.
Att vi arbetar aktivt för att förebygga mobbning och andra former av kränkande
behandling.
Att du som förälder alltid är välkommen till skolan.
Att vi kontaktar er om något särskilt inträffat under skoldagen.

Vi förväntar oss av dig som elev:






Att du uppträder hänsynsfullt och trevligt mot alla.
Att du hjälper till och skapar arbetsro.
Att du deltar aktivt och gör ditt bästa i undervisningen och tar ansvar för
dina hemuppgifter.
Att du tar del av och följer skolans rutiner och regler.
Att du kommer i tid och med rätt utrustning.

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare:









Att du gör sjukanmälan till skolan direkt på morgonen och informerar
även när något särskilt har hänt.
Att du är positiv och intresserad av ditt barns vistelse hos oss, då blir
skolan angelägen för ditt barn.
Att du tar del av och följer skolans policydokument. (se skolans hemsida,
rubrik: ”policydokument”)
Att du ser till att ditt barn kommer till skolan utvilad och med rätt
utrustning för dagens aktiviteter.
Att du hjälper och stödjer ditt barn med hemuppgifter.
Att du kontaktar skolan om du funderar över något.
Att du tar del av information från skolan samt deltar på
utvecklingssamtal och föräldramöten.

