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Förväntansdokument Gubbängsskolan
Skolans verksamhet har viktiga mål som griper in i varandra:
Det ena är det pedagogiska och handlar om barnets inlärning
av kunskaper och färdigheter. Här har skolan huvudansvaret,
men behöver föräldrarnas stöd.
Det andra är barnets sociala utveckling för att bli fungerande
medlemmar i ett demokratiskt samhälle. Här har föräldrarna
huvudansvaret, men har skolans stöd. Med
förväntansdokumentet vill vi göra tydligt vilka förväntningar vi
kan ha på varandra.

Av skolan kan du som förälder/vårdnadshavare eller elev
förvänta dig:
 Att vi utgår från elevens individuella behov för att ge
varje elev bästa möjliga inlärningssituation
 Att vi ständigt arbetar med grundläggande
värdegrundsarbete för att:
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-

Stärka individen socialt och emotionellt

-

Träna samspel (öka förståelse och respekt för
varandra)

-

Förebygga konflikter och kränkningar eller annan
diskriminering

-

Skapa trygghet

-

Stödja inlärning och studiemotivation

-

Ge eleven framtidstro och optimism

 Att vi kallar till utvecklingssamtal, en gång per termin, då
vi tillsammans skriver en individuell utvecklingsplan,
som kontinuerligt följs upp
 Att vi, vid behov, upprättar åtgärdsprogram tillsammans
med vårdnadshavare och elev
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 Att vi kontaktar er vid behov
 Att vi arbetar efter skolans styrdokument (skollag och
läroplan)

Vi förväntar oss av dig som elev att du:
 Är ärlig, står för det du gör, talar sanning
 Följer skolans regler
 Kommer i tid till lektionerna och har med dig rätt material
 Gör ditt bästa för att vara en bra kompis och ställer upp
när andra behöver din hjälp
 Aldrig deltar i kränkningar och att du har mod att berätta
om kränkningar förekommer
 Gör dina läxor och anstränger dig så mycket du kan i ditt
skolarbete
 Använder ett vårdat språk
 Vårdar skolans lokaler (ute och inne)
 Är rädd om böcker, datorer och annat material som du
använder i skolan
 Alltid lämnar brev och meddelande från skolan till dina
föräldrar

Vi förväntar oss av dig som förälder/vårdnadshavare:
 Att ditt barn kommer i tid till skolan med rätt utrustning
 Att ditt barn är utvilat och har ätit frukost
 Att du hjälper ditt barn förstå vikten av att sköta sitt
skolarbete och intresserar dig för barnets hemuppgifter
 Att du stödjer skolans regelverk
 Att du kommer till föräldramöten och utvecklingssamtal,
samt meddelar eventuella förhinder i god tid
 Att du vid sjukdom anmäler ditt barn frånvarande
 Att du tar kontakt med skolan om du undrar över något
 Att du i möjligaste mån undviker att ta ledigt för ditt barn,
samt hjälper ditt barn att komma ikapp vid eventuell
begärd ledighet
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Lämnas till klasslärare/mentor fredag 24 augusti 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jag har tagit del av ovanstående dokument
(förväntansdokument Gubbängsskolan ) och vill göra det
som förväntas av mig

Pedagog:
………………………………………………………………………
……………..

Elev:
………………………………………………………………………
…………….........

Förälder/vårdnadshavare 1:
………………………………………………………………..

Förälder/vårdnadshavare 2:
………………………………………………………………..
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