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Förväntningar
Detta dokument är tänkt som ett stöd för kontakten mellan hemmet och skolan. Vi vill öka
förståelsen för de olika rollernas förväntningar på varandra. Tillsammans har vi, skolan och
vårdnadshavarna, ett gemensamt ansvar för barnets utveckling och lärande.
Ett gott samarbete blir därför mycket viktigt.

Utdrag ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11):
● Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och
utveckla kunskaper och värden.
● Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling
till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
● Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning
och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv –
värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.
● Skolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och
utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.
Om du som vårdnadshavare eller elev vill ha mer information kan du läsa på Skolverkets
hemsida (www.skolverket.se).

Förväntningar du som elev kan ha på skolan:
∙ att vi bryr oss om dig och bemöter dig med respekt.
∙ att vi arbetar för en lugn, trivsam och trygg skolmiljö.
∙ att vi gör allt vi kan för att motverka alla former av kränkande tilltal och mobbning.
∙ att vi har höga förväntningar på dig, utgår ifrån dina förutsättningar och strävar efter att
bedriva bra undervisning.

Förväntningar skolan har på dig som elev:
∙ att du tar ansvar för ditt lärande och ber om hjälp när det behövs.
∙ att du följer de regler som finns och bidrar till en god studie- och arbetsmiljö.
∙ att du meddelar en vuxen personal om du utsätts eller ser någon annan utsättas för något
som inte känns bra.
Förväntningar du som vårdnadshavare kan ha på skolan:
∙ att vi samarbetar med dig kring ditt barns skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.
∙ att vi informerar regelbundet om såväl ditt barns, som klassens och skolans
angelägenheter.
∙ att all personal på skolan arbetar för en trygg, lugn och trivsam arbetsmiljö.
∙ att vi har höga förväntningar på ditt barn, utgår ifrån dess förutsättningar och strävar efter
att ditt barn ska få bra undervisning.
Förväntningar skolan har på dig som vårdnadshavare:
∙ att ditt barn kommer till skolan med så goda förutsättningar som möjligt, tex utvilad, ätit
frukost, kommer i tid, med rätt material.
∙ att du undviker att begära ledighet utanför loven och på så sätt skapar goda förutsättningar
för ditt barns skolgång.
∙ att du stöttar ditt barn i att ta ansvar för skolarbetet.
∙ att du ställer upp på skolans värdegrund (Lgr11, kapitel 1), samt Björkö Friskolas
waldorfpedagogiska anda och visar tillit till vårt arbete i skolan.
∙ att du vill ha en bra ömsesidig kommunikation med oss på skolan.
∙ att du tar aktiv del i föräldraarbetet på skolan såsom föräldramöten, städning m.m.

Regler för ordning och trivsel
●

Vi behandlar varandra väl, både med ord och handling.

●

Vi bidrar tillsammans till ett gott arbetsklimat.

●

Vi är rädda om skolans miljö, byggnader och materiel.

●

Vi tar av oss ytterkläderna i hallen.

●

Vi har inte läsk, energidryck eller godis i skolan.

●

Vi har en mobilfri skolmiljö; du lämnar in din mobiltelefon på morgonen och du
får tillbaka den igen efter skoldagens slut.

Regler för allas säkerhet:
∙ Använd alltid hjälm när du åker pulka, skateboard, cykel eller liknande.
∙ Kasta inte snöboll.

Om du inte följer reglerna leder det till:
Först tillsägelse, ev. omhändertagande av föremål och sedan samtal med personal. Du
kommer att få chans att ställa saker tillrätta på lämpligt sätt.
Skulle detta inte räcka kommer vi att kontakta vårdnadshavare och samtal med rektor kan bli
aktuellt. Då kan beslut om andra åtgärder behöva diskuteras.
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