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Förväntansdokument för samspel skola-hem
Skolan ansvar slås fast i skollag och läroplan. Vi förväntar oss och hoppas att
vårdnadshavarna ska bidra till en bra och fungerande skolgång för sina barn genom
att uppfylla de förväntningar vi ställer på dem.

Skolans ansvar är att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arbeta för att ditt barn ska nå målen i läroplanen och kursplanerna
arbeta för att ditt barn ska känna trygghet i skolan
arbeta för en lugn och trivsam arbetsmiljö
ingripa mot alla former av kränkningar
enligt Likabehandlingsplanen
framhålla varje barns starka sidor
ge flickor och pojkar lika förutsättningar och aktivt arbeta för
jämställdhet
varje barn ska känna att –Jag kan, -Jag duger
verka för att viktig information når hemmen
ta kontakt med hemmet om frånvaroanmälan ej är gjord

Vårdnadshavarna förväntas ansvara för att stötta, hjälpa och intressera sig
för sitt barns skolarbete genom att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

barnen kommer utvilade och mätta till skolan
barnen kommer i tid till skolan
barnen har rätt utrustning och är förberedda för skoldagen
ta ansvar för barnens hemarbete
ditt barn är hemma vid sjukdom och att du som vuxen ringer och gör
sjukanmälan. Du tar kontakt med läraren för diskussion om eventuellt
hemarbete
ta aktiv del av information från skolan och se till att lappar och böcker
skickas tillbaka
aktivt delta i föräldramöten och utvecklingssamtal
vara uppmärksam på mobbningstendenser och se till att skolan får
veta om något barn utsätts för kränkande behandling
ta kontakt med skolan direkt vid eventuella frågor eller funderingar,
eller om något har hänt
ledighet utöver loven så långt som möjligt undviks.
ta ansvar för barnens hemarbete vid ledighet så att inte luckor uppstår
i barnens kunskapsinhämtande/kunskapsutveckling.

Du är välkommen att besöka skolan och ta del av ditt barns skoldag.
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