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Förväntningar i grundskola och fritidshem 
Som vårdnadshavare i grundskolan och fritidshemmet kan du förvänta dig: 
 

• Att vi bemöter alla i verksamheten med hänsyn, vänlighet och respekt. 

• Att vi arbetar för att skapa en gemenskap i gruppen och en trygg, trivsam och 
säker miljö för våra elever.  

• Att vi arbetar förebyggande och alltid agerar vid misstanke om kränkning eller 
diskriminering, och hjälper eleverna att hantera konflikter eller andra problem. 

• Att vi årligen reviderar skolans ordningsregler, ger eleverna möjlighet att 
medverka i utformandet och att vi aktivt för att reglerna följs av alla på skolan. 
 

• Att vi ger eleverna förutsättningar att utifrån mognad ta ansvar för och få 
inflytande över sitt lärande. 
 

• Att vi planerar undervisningen utifrån skolans styrdokument och lärarens 
professionella bedömning.  
 

• Att vi utvärderar och utvecklar verksamheten och undervisningen kontinuerligt 
för elevernas och skolans bästa.  
 

• Att om vi befarar att ditt barn inte når kunskapsmålen, får du som vårdnads-
havare information om det och om vilka åtgärder skolan avser att sätta in. 
 

• Att vi ser till att du får information om vad som är aktuellt på skolan via skolans 
kommunikationskanaler. 
 

• Att om något uppstår som rör ditt barn kommer vi ta kontakt med dig som 
vårdnadshavare. 
 

• Att vi lyssnar på dina åsikter och synpunkter om skolans verksamhet.  
 

• Att om vi känner oro att en elev far illa kommer vi att göra en orosanmälan till 
socialförvaltningen. (Enligt lag Sol kap 14 1§ ska misstanke om att ett barn 
(ålder 0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa anmälas till socialtjänsten.) 
 

• Att vi arbetar tillsammans med vårdnadshavare för elevernas bästa. 
 
 
 
 

 
Av dig som vårdnadshavare förväntar vi oss: 
 

• Att du bemöter alla i verksamheten med hänsyn, vänlighet och respekt.  
 

• Att du stödjer och respekterar skolans uppdrag, regelverk och värdegrund samt 
arbetar tillsammans med skolan för barnens bästa. 
 

• Att du har ett positivt förhållningssätt till skolan och utbildningen. Ditt barn 
påverkas av hur du pratar om skolan. 
 

• Att du står bakom skolans ordningsregler och tillsammans med elever och  
skolans personal bidrar till att de följs. 
 

• Att du tar ansvar för att ditt barn kommer i tid till skolan och är förberett för att 
klara av skoldagen på bästa sätt. 
 

• Att du tar del av information om vilka mål ditt barn ska uppnå och stöttar hen 
att ta eget ansvar för skolarbetet.  
 

• Att du tar del av övrig information från skola och fritidshem och prioriterar att 
delta på föräldramöten och utvecklingssamtal, samt övriga aktiviteter som rör 
skolans utveckling. 
 

• Att du, om ditt barn är sjukt, sjukanmäler ditt barn på morgonen enligt skolans 
rutiner. Låt barnet vara hemma tills det är friskt. 
 
Tack för ditt engagemang och goda samarbete! 
 

 


