
 
 

Förväntansdokument Järla skola 
 

Förväntningar du som vårdnadshavare kan ha på skolan: 
 

 Vi som arbetar på Järla skola kommer göra vårt yttersta för att ditt barn ska  
trivas och få en fullvärdig utbildning, i en god arbetsmiljö. 

 Du är alltid välkommen att besöka skolans verksamhet. Meddela oss innan  
besöket. 

 Vi informerar dig om det sker förändringar i barnets skolsituation. 
 Vi kontaktar dig samma dag, om en allvarlig incident inträffat. 
 Vi inbjuder till föräldramöte en gång per läsår.  
 Vi inbjuder till utvecklingssamtal en gång per termin. 
 I dialog med dig/er bokas ytterligare samtal om behov finns.  
 Vi skickar regelbundet information om vad som händer i klassen och på   

fritidshemsavdelningarna. 
 Skolledningen skickar månadsinformation.   
 Vi svarar på dina mejl inom två arbetsdagar.  
 Vid frånvaro kontaktar vi dig som vårdnadshavare om ditt barn inte är 

sjukanmäld. 
 Vi arbetar aktivt för att motverka all form av kränkande behandling. 
 Skolan ansvarar inte för medtagna värdesaker ex. mobiltelefoner, pengar och 

busskort. 
 
Förväntningar skolan har på dig som vårdnadshavare: 
 

 Ditt barn kommer till skolan i rätt tid och är redo att börja dagens arbete vid  
lektionsstart. 

 Ditt barn kommer till skolan utvilad, med mat i magen och klädd efter   
väder. 

 Du läser information från skolan och fritidshemmet och ser till att svarstalonger 
skickas tillbaka i tid. 

 Du skapar förutsättningar för att ditt barn klarar sina läxor. 
 Du tar kontakt med skolan om något inträffar som påverkar ditt barns 

skolsituation. 
 Ditt barn blir representerat på föräldramöten och utvecklingssamtal. 
 Du anmäler frånvaro före kl 08.00 på morgonen.  
 Du informerar om förändringar då det gäller dina kontaktuppgifter. 
 Du meddelar personalen, när du hämtar ditt barn. (åk F-3) 
 Att du i första hand kontaktar berörd personal, vid frågor och problem. 
 Att du är restriktiv med att begära ledigt för ditt barn.    
 Att du inte pratar illa om skolan inför ditt barn. 

. 
 

 



Förväntningar skolan har på dig som elev: 
 

 Du kommer i tid till skolan, utvilad med mat i magen.  
 Du har med dig allt du behöver för skoldagen. 
 Du visar hänsyn mot alla på skolan och är en bra kompis. 
 Du tar ansvar för ditt skolarbete och gör ditt bästa. 
 Du tar ansvar för dina läxor och lämnar in dem i tid. 
 Du äter mat och rör på dig under skoldagen. 
 Du känner till och följer skolans regler. 

 
 
Vi har tillsammans läst förväntansdokumentet och kommer att följa det som förväntas 
av oss.                                                               Ja ◻  Nej  ◻ 

                
Mitt barn får förekomma på bild i skolkatalogen                        Ja ◻  Nej  ◻ 

Mitt barn får förekomma med adress på klasslista mm. Ja ◻  Nej  ◻ 

Mitt barn får förekomma på bild i skolans lokaler.                     Ja ◻  Nej  ◻ 

                       
Datum:____________ 
   
__________________  ______________________ 

Elev   Vårdnadshavare 
 

 

Lämnas till mentor/klasslärare senast den 1 september 2017. 
 
 


