
 

 
 

FÖRVÄNTANSDOKUMENT 

för de kommunala skolornas samtliga verksamhetsformer 

 

Skollagen och läroplanerna slår fast vilka förväntningar som elever och vårdnadshavare har 

rätt att ha på skolan. Eftersom skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för 

elevernas skolgång har även Danderyds kommun höga förväntningar på elever och 

vårdnadshavare.  

 

Detta förväntansdokument förtydligar vad som gäller inom samtliga verksamhetsformer i 

Danderyds kommunala skolor: 

 

● Skolan är ansvarig för att tillgodose elevens rätt till utbildning. Vårdnadshavare i 

förskoleklass, grund- och grundsärskola ansvarar för att barnet kommer till skolan 

och fullgör sin skolplikt. Skolplikten gäller i förskoleklass, grund- och grundsärskolan.  

 

● För elever i gymnasieskola gäller närvaroplikt för den utbildning som de antagits till. 

Närvaroplikten i gymnasieskolan innebär att eleven ska vara närvarande på 

lektionerna. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN och kan påverka studiebidraget.  

 

● Enligt läroplanen ska varje elev: 

○ genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, ta 

ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö 

○ visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever, som en 

del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan 

○ aktivt utöva inflytande över sin utbildning och det inre arbetet på skolan 

 

● Vårdnadshavares engagemang har stor betydelse för elevernas skolgång. Att visa 

intresse för utbildningen, ha positiva förväntningar på elever och förtroende för 

skolans personal är ett bra sätt att visa att skolan är viktig. 

 

● Synpunkter och förslag som både framförs och tas emot på ett konstruktivt sätt gör 

att verksamheten kan utvecklas i samarbete, med tillit och ömsesidig respekt för våra 

olika roller. 

 

● Alla skolor har tagit fram egna ordningsregler för att upprätthålla studiero och en 

trygg lärmiljö (se bilaga 1) 
 

Förväntansdokumentet ska ses som ett verktyg för värdegrundsarbetet på skolan. 

Dokumentet är framtaget för att skapa en god grund för en trygg och säker miljö som tillika 

är grunden för en fullgod inlärningsmiljö. Förväntansdokumentet blir komplett genom att den 

enskilda skolan formulerar egna förväntningar.  

 

  



 

 
 

 

Enebybergs skola  
 
Som elev kan du förvänta dig att: 

★ vi bemöter dig med respekt för din person och dina studier 

★ vi skapar förutsättningar för att du ska få en lugn och trivsam arbetsmiljö 

★ vi erbjuder stimulerande, varierad och formativ undervisning 

★ vi skapar förutsättningar för att du ska få de kunskaper du behöver och har rätt till, i 

enlighet med läroplan  

★ vi ingriper mot alla former av kränkningar, diskriminering och mobbning 

 

Från skolan förväntar vi oss av dig som elev att: 

★ att du följer skolans ordningsregler och klassens trivselregler 

★ du bemöter andra med respekt och är rädd om vår arbetsmiljö och material 

★ du tar ansvar för dina studier och ditt lärande 

★ att du deltar i skolans aktiviteter efter bästa förmåga 

★ du är på rätt plats, i rätt tid och med rätt utrustning 

★ du tar kontakt med någon vuxen på skolan om du har frågor eller funderingar 

 

Som vårdnadshavare kan du förvänta dig att: 

★ all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet och trivsel i skolan 

★ vi gör vårt yttersta för att ditt barn ska nå en hög måluppfyllelse utifrån sina 

förutsättningar 

★ undervisningen vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund 

★ vi tar kontakt med er vid behov 

★ vi gör vårt bästa för att svara på mail och telefonsamtal inom 48 timmar, må-fr 

★ vi ingriper mot alla former av kränkningar, diskriminering och mobbning enligt skolans 

plan mot diskriminering och kränkande behandling 

 

Ditt ansvar som vårdnadshavare är att:  

★ respektera vår profession och tala gott om skolan 

★ ta kontakt med berörd personal om du har frågor, funderingar eller kritik  

★ är att se till att barnet kommer i tid och med kläder efter väder 

★ du ser till att ditt barn kommer utvilad, i undervisningsbart skick och med frukost i 

magen till skolan 

★ du anmäler ditt barns frånvaro före kl 8.00 i Vklass  

★ du varje vecka tar del av information som publicerats i Vklass 

★ du respekterar skolplikten och undviker ledighet för ditt barn utöver loven 

★ du meddelar skolan om du märker att ditt eget barn eller något annat barn hamnar i 

svårigheter 

★ du deltar i möten som berör ditt barn samt besvara enkäter och kundundersökningar 

★ samarbeta med skolan kring ert barns skolgång 

 



 

 
 

Bilaga 1 – Trygghet och studiero 

 

 
 

 

Värdegrund 

På vår skola: 

 

• Tar vi ansvar för våra rättigheter och skyldigheter. 

• Tar vi ansvar för vårt skolarbete och lärande samt för att vara en 

             god kamrat och medmänniska.  

• Är diskrimineringar och kränkningar oacceptabla. 

• Följer vi regler, rutiner och överenskommelser. 

• Är alla unika och det är ok att vara olika.  

• Skapar vi tillsammans ett gott klimat som präglas av ordning,                                                     

trygghet och studiero samtidigt som vi hjälper varandra att lyckas.  

 

 

 

Ordningsregler 
 

Jag som elev: 

 

• Passar tider och har med mig rätt material och utrustning till skolan och lektionerna. 

• Hänger upp ytterkläder (inklusive mössa och keps) i respektive kapprum när jag kommer in till 

skolan. 

• Är rädd om skolans material och inventarier. 

• Skjuter in/ställer upp stolar vid borden och plockar bort eventuellt skräp och material efter avslutat 

arbetspass. Efter skollunchen torkar vi av borden. 

• Bidrar till ordning, trygghet och studiero genom att exempelvis: gå inomhus, vara ute på raster, 

använda ett vårdat språk och lämplig ljudnivå. 

• Anmäler felaktigheter och skador på material eller inventarier, eventuella olyckor eller tillfällen när 

någon behöver hjälp, till någon vuxen på skolan. 

• Lämnar in saker som upphittats och kan vara någon annans till någon vuxen. 

• Tar inte med mig godis, tuggummi eller liknande och inte heller annat ätbart som någon kan vara 

allergisk mot (exempelvis ägg och nötter), till skolan. 

• Är alltid ansvarig för personliga tillhörigheter och värdesaker. 

 

 

Övrigt 
Medtagen digital enhet mobiltelefon, smartwatch eller liknande:  

 

• Ska vara avstängd/på tyst läge och ligga där de vuxna angivit. 

• Får bara användas eller vara påslagen efter överenskommelse med någon vuxen. 

• Får inte störa lektioner eller påverka ditt skolarbete negativt. 

 

 

 

 


