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Förtroendefulla relationer mellan elev, vårdnadshavare och skola är viktiga för en lyckad 

skolgång. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och 
lärande. Positiva förväntningar bidrar till ökade förutsättningar för att eleverna ska bli 

motiverade till skolarbete. Vi bygger förväntningarna kring våra huvudregler att alltid visa 
RESPEKT, ta ANSVAR och visa OMTÄNKSAMHET. 

 

Du som elev och vårdnadshavare kan förvänta dig att skolan visar respekt, tar ansvar och visar 
omtänksamhet genom att: 

eleverna får undervisning som 
anpassas efter behoven  

undervisningen utvärderas 
kontinuerligt tillsammans med 
eleverna  

ge tydlig information till hemmet 
genom: pedagogiska planeringar, 
veckobrev, informationsbrev från 
skolledning, föräldramöten, 
utvecklingssamtal och skolråds-
möten 

följa skolans styrdokument 

alla elever bemöts med omtanke 
och respekt  

hjälpa eleverna att lösa konflikter 
och förebygga och förhindra 
kränkningar  

det är god kvalitet på 
undervisningen 

utvärdera och ständigt arbeta för 
att förbättra kvalitén 
 

skapa en positiv atmosfär i 
skolan och uppmuntra till gott 
uppförande 

arbeta för att skapa en trygghet 
och trivsam skolmiljö 

lära känna alla elever i den 
närmaste miljön 
 
 

Skolan förväntar sig att du som elev visar respekt, tar ansvar och visar omtänksamhet genom att: 

följa skolans ordningsregler 

lyssna på andra och vänta på din 
tur då fler ska samsas om 
uppmärksamhet 

bidra till arbetsro för alla 

vara rädd om skolan och ditt 
skolmaterial och ta fram det du 
behöver till olika pass 

fullfölja dina uppgifter 

ta kontakt med vuxen vid behov 
av stöd 
 

uppträda hänsynsfullt, artigt 
och vänligt mot alla barn och 
vuxna 

använda ett vårdat språk och 
tänka på röstläget 

Skolan förväntar sig att du som vårdnadshavare visar respekt, tar ansvar och visar omtänksamhet 
genom att: 

ha ett positivt förhållningssätt till 
skolan och dess personal 

delta som en aktiv samarbetspart 
på föräldramöten och utvecklings-
samtal, läsa och ev. möta upp 
information från skolan (t ex 
vistelsetider fritids) 

ge konstruktiv kritik men även 
beröm 

hjälpa eleven med skolarbete och 
annat i skolgången  

ta kontakt med berörd personal 
om du misstänker kränkningar 

meddela om det skett saker inom 
familjen som påverkar ditt barn, 
samt när ditt barn är frånvarande 

hjälpa barnen att komma i tid 
till skolan, utvilad och redo för 
skola/fritids 

stötta eleven att ta ansvar för 
skolmaterial och idrottskläder 

stötta eleven i att ta ett allt 
större ansvar för sina studier 


