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Förväntansdokument Pilbäckskolan 

Detta dokument har tagits fram inför läsåret 2022/2023 och kommer 

att revideras årligen. Dokumentet innehåller två delar: Vilka 

förväntningar skolan har på elever och vårdnadshavare, samt vilka 

förväntningar elever och vårdnadshavare kan ha på Pilbäckskolan. 

Till elever på Pilbäckskolan: 

Som elev hos oss, förväntar vi oss följande av dig: 

1. Att du är i tid till skolan, klädd efter väder och med rätt 

utrustning. 

2. Att du är utvilad och har ätit frukost. 

3. Att du följer skolans ordningsregler och är rädd om skolmateriel 

och skolmiljön. 

4. Att du använder digitala hjälpmedel enligt lärares instruktioner 

och enbart till skolarbete. 

5. Att du aldrig deltar i kränkningar samt visar mod genom att ta 

aktivt avstånd när något sådan händer och säger till en vuxen. 

6. Att du står för vad du gör och inte skyller på andra. 

7. Att du inser att allt inte alltid kan vara roligt men litar på lärarna 

och jobbar på ändå. 
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Följande kan du som elev förvänta dig av oss som personal på 

skolan: 

1. Vi arbetar alltid för att alla elever ska känna sig välkomna till 

skolan och fritids. 

2. Vi planerar och genomför undervisning för alla skolans elever 

utifrån aktuell läroplan med de eventuella anpassningar som 

behövs utifrån varje elevs individuella behov. 

3. Vi är beredda att göra allt vi kan för att du ska få en trygg och 

lärorik skolgång. 

4. Vi bemöter dig på ett respektfullt sätt och strävar efter att både 

du och alla andra ska bli sedda. 

5. Vi accepterar aldrig kränkningar eller trakasserier i någon form 

och vi kommer alltid att agera snabbt och tydligt (Se plan mot 

kränkande behandling) 

6. Vi ger dina vårdnadshavare kontinuerlig information om dina 

kunskaper, ditt uppträdande och dina eventuella behov. 
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Till vårdnadshavare på Pilbäckskolan: 

Av dig som vårdnadshavare förväntar vi oss följande: 

1. Att du ser till att ditt barn kommer i tid till skolan, klädd efter 

väder och med rätt utrustning. 

2. Att du ser till att ditt barn sover ordentligt och har ätit frukost 

(om man inte äter på fritids). 

3. Att du ser till att ditt barn gör sina läxor. 

4. Att du meddelar om ditt barn inte kommer till skolan/fritids. 

5. Att skolan har aktuella kontaktuppgifter till dig och att du 

uppdaterar så fort förändring sker. 

6. Att du arbetar tillsammans med oss för att förebygga och 

stoppa kränkningar. 

7. Att du litar på oss och vår professionalitet och tar kontakt med 

skolan/fritids om du undrar över något. 

8. Att du tar del av veckobrev och annan information från skolan 

och bokar utvecklingssamtal för att få information om ditt barns 

skolgång och kunskapsutveckling. 

9. Att du pratar väl om skolan och fritidsverksamheten hemma 

och förmedlar hur viktig skolan är. 

10. Att du, om ditt barn använder sociala medier på fritiden, tar 

ansvar för detta. 
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Om du har ditt barn på Fritids, förväntar vi oss dessutom följande 

av dig: 

1. Du ansvarar för att ditt barn hämtas och lämnas på Fritids enligt 

det schema du lagt in. 

2. Du har en tydlig kommunikation med personalen när du lämnar 

och hämtar. 

3. Du anmäler i god tid eventuellt behov av fritidstid på skollov 

och avanmäler barnet i god tid om planerna och fritidsbehovet 

förändras. 
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Som vårdnadshavare till elev på Pilbäckskolan kan du förvänta dig 

följande av oss: 

1. Vi arbetar för att alla elever ska känna sig välkomna till skolan 

och fritids. 

2. Vi planerar och genomför undervisning för alla skolans elever 

utifrån våra nationella styrdokument med de eventuella 

anpassningar som behövs utifrån varje elevs individuella behov. 

3. V gör kontinuerliga utvärderingar av verksamheten och arbetar 

aktivt med vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. 

4. Vi är beredda att göra allt vi kan för att ditt barn ska få en trygg 

och lärorik skolgång. 

5. Vi bemöter alla elever på ett respektfullt sätt och strävar efter 

att alla ska bli sedda. 

6. Vi accepterar aldrig kränkningar eller trakasserier i någon form 

och vi kommer alltid att agera snabbt och tydligt (Se plan mot 

kränkande behandling) 

7. Vi kommer att ge dig kontinuerlig information om ditt barns 

kunskaper, närvaro och uppträdande vid utvecklingssamtal eller 

vid behov. 

8. Vi kommer att kontakta dig direkt om vi känner oro kring ditt 

barns mående eller skolsituation. 
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9. Vi kontaktar dig (digitalt via Skola 24 alternativt via 

telefonsamtal) om ditt barn inte kommer till skolan alternativt 

avviker från skolan eller fritids under skoldagen eller 

fritidstiden. 

 


