
 
 
 

FÖRVÄNTANSDOKUMENT SKOLA - HEM 
 

Vi har sammanfattat förväntningar som skolan har på elever och vårdnadshavare och 

vad du som vårdnadshavare kan förvänta dig av skolan. Vänligen ta del av denna 

information och skriv sedan under bifogad blankett.  

 

 

Som vårdnadshavare kan du förvänta dig följande av oss i personalen: 

 

Att all personal på skolan tydligt gör klart vilka skolans mål är enligt Lgr11 och vad som gäller för 

arbetet i skolan.  

Att all personal arbetar för att skapa trygghet för eleverna. 

Att skolan tar ansvar för att kontakta vårdnadshavare om någon händelse kräver detta. 

Att vi bemöter flickor och pojkar som jämlikar och arbetar för jämställdhet. 

Att vi erbjuder en skolmiljö som stimulerar till lärande, lek och rörelse. 

Att vi visar varandra respekt. 

Att vi aktivt arbetar mot kränkande behandling och diskriminering. 

Att ansvariga pedagoger genomför elevledda utvecklingssamtal tillsammans med elev och 

vårdnadshavare samt att en individuell utvecklingsplan upprättas. 

Att få ett professionellt bemötande. 

Att vi tar kontakt med vårdnadshavare om eleven riskerar att inte nå målen eller har en frånvaro 

som föranleder oro. 

Att vi arbetar för mångfald. 

 

 

Vi förväntar oss följande av dig som elev: 

 

Att du gör ditt bästa både i skolan och med ditt hemarbete. 

Att du bemöter alla människor med respekt och tar ansvar för ditt handlande. 

Att du använder ett vårdat språk. 

Att du passar tider. 

Att du följer skolans regler och säkerhetsföreskrifter och inte utsätter dig eller andra för fara. 

Att du är rädd om skolan och skolans material. 

Att du är utomhus på rasterna. 

Att du har med dig kläder efter väder, idrottskläder och skolmaterial. 

Att du är en god representant för Neglinge skola. 

Att du tar kontakt med en vuxen om du ser att någon blir utsatt eller mår dåligt. 

Att du tar igen förlorat arbete vid frånvaro. 



 
 
 

 

Vi förväntar oss följande av dig som vårdnadshavare: 

 

Att du håller dig informerad via InfoMentor.                                                    

Att du håller kontakt med skolan och deltar i möten och utvecklingssamtal. 

Att du frånvaroanmäler ditt barn i InfoMentor även vid del av dag. Görs före 07.45. 

Att du tar kontakt med ansvariga pedagoger om du har frågor eller synpunkter om verksamheten. 

Att du tar kontakt om du misstänker att någon blir utsatt för någon form av mobbning. 

Att du hjälper ditt barn att komma i tid på morgonen. 

Att ditt barn när det kommer till skolan är utvilat och har ätit frukost. 

Att du engagerar dig i barnets skolarbete och hjälper barnet att ta ansvar för läxorna. 

Att du hjälper ditt barn att ha med sig kläder efter väder, idrottskläder och skolmaterial. 

Att du hjälper ditt barn att prioritera skolan, att vara en god kamrat samt aldrig delta i mobbning. 

Att du pratar gott om skolan med dina barn. 

Att ledigheten läggs under utsatta lov. Skolan kommer endast att bevilja högst  

3 dagars ledighet om inte synnerliga skäl finns.  

Att du läser regelbundet med ditt barn. 

 

  



 
 
 

 

FÖRVÄNTANSDOKUMENT SKOLA - HEM 
 

Vi har tagit del av skolans förväntansdokument gällande förväntningar som 

skolan har på elever och vårdnadshavare och vad du som vårdnadshavare 

kan förvänta dig av skolan.  

 

 

Elevens för- och efternamn : ________________________________________ 

 

Klass                                      : ________________________________________ 

 

Datum                                   : ________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

Underskrift elev 

 

________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare  Namnförtydligande 

 

________________________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare  Namnförtydligande 

 


