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Vårdnadshavare 

Skolans verksamhet har två övergripande mål som griper in i varandra. 

1. Skolan ansvarar för alla elevers lärande och utveckling. Alla elever ska ges bästa
möjliga förutsättningar att nå kunskapskraven. Skolan har ansvaret och föräldrarnas är
ett stöd.

2. Skolan ska i sitt uppdrag förmedla och förankra de grundläggande demokratiska
värden som det svenska samhället vilar på. Här har föräldrar och skolan ett gemensamt
ansvar.

Med detta dokument hoppas vi att vi underlättar vårt samarbete med er föräldrar genom att 
vara tydliga och tala om vad vi ser som viktigt, samt vilka förväntningar vi på skolan har på er 
som föräldrar.  

Skolans förväntningar på dig som vårdnadshavare 

● Du intresserar dig för ditt barns skolarbete, samarbetar med skolan och talar positivt
om skolan inför ditt barn.

● Du bidrar till goda och konstruktiva möten med skolans personal.
● Du stödjer och respekterar skolans uppdrag, regelverk och värdegrund samt arbetar

tillsammans med skolan för barnens bästa.
● Du diskuterar sambandet mellan kost, sömn, fritidsaktiviteter och skolprestationer
● Du undviker att kontakta ditt barn under skoltid. Vid akuta situationer kontaktar ni

skolans personal.
● Du kontaktar skolan om du undrar över något som berör vår verksamhet.
● Du använder vår informationsportal Schoolsoft aktivt genom:

*att skolan har aktuell e-postadress och aktuellt mobilnummer
*att läsa den information som kommer från skolan
*att du anmäler frånvaro i Schoolsoft.

● Du respekterar skolplikten och undviker ledighet för ditt barn utöver loven.
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Skolans mål med förväntansdokumentet är att vi tillsammans hjälps åt att skapa en lugn 
och trygg lärandemiljö för alla våra elever.  
 
Våra elever ska utveckla ett gott förhållningssätt och bemötande mot varandra och mot 
alla som arbetar på skolan.  
 
När skolan kontaktar dig som förälder om ditt barn har svårigheter att följa skolans 
regler,  förväntar vi oss att du lyssnar på vad vi har att säga och samarbetar med oss för 
ditt barns och övriga barns bästa. 
 
Vårdnadshavares förväntningar på skolan 

● Skolan arbetar utifrån skolans uppdrag, värdegrund, krav och kunskapsmål enligt 
skolans styrdokument.  

● Skolan accepterar inga former av kränkande behandling, trakasserier eller mobbning. 
● Skolan arbetar för att barnen ska vara trygga, trivas och vara stolta över sin skola och 

sitt skolarbete. 
● Skolan arbetar med att utveckla barnens sociala kompetens. 
● Skolan tar kontakt med dig angående ditt barn om något särskilt har hänt. 
● Skolan informerar regelbundet om verksamheten i Schoolsoft. 
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