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Antagande av förväntansdokument för
grundskolan
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets förslag till förväntansdokument

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Barn- och utbildningskontoret mottog 2019-05-03 §39 ett uppdrag angående att lämna förslag på ett
förväntansdokument där det tydliggörs vilka förväntningar som ställs både på föräldrar, skola och
elever. Framtagandet av förväntansdokument har sedan implementerats i barn- och skolnämndens
verksamhetsplan för 2020 och 20211

Ärendet
Beskrivning
Barn- och utbildningskontoret mottog 2019-05-03 §39 ett uppdrag angående att lämna förslag på ett
förväntansdokument där det tydliggörs vilka förväntningar som ställs både på föräldrar, skola och
elever. Av förväntansdokumentet ska framgå hur en god samverkan mellan föräldrar och skola ska
säkerställas. Framtagandet av förväntansdokument har sedan implementerats i barn- och
skolnämndens verksamhetsplan för 2020 och 20212
Barn- och utbildningskontoret fick uppdraget att ta fram ett förväntandsokument med motiveringen att
många rektorer och lärare känner en allt större press från vårdnadshavare som har synpunkt på
elevernas pedagogiska utveckling och betyg. Samtidigt finns det vårdnadshavare som engagerar sig
lite i elevernas skolgång och det kan hända att vissa elever kommer till skolan trötta och hungriga.
Dessa två bilder strider emot varandra och även om det handlar om ytterligheter handlar det många
gånger om oklarheter kring rollfördelning och ansvar, vilket skapar otydlighet och frustration. Med
bakgrund av detta lämnade de förtroendevalda i Barn- och skolnämnden uppdrag till Barn- och
utbildningskontoret att ta fram ett förväntansdokument som främjar att en god samverkan mellan
föräldrar och skola säkerställs3.
Framtagandet
Verksamhetschefen för grundskolan, Johan Kant, har under 2020 tagit fram ett grundförslag som har
skickats ut på remiss till grundskolans rektorer. Utifrån den återkoppling som har skett från rektorerna
har ett förslag tagits fram av Johan Kant och Erik Karlsson. Barn- och utbildningsnämndens
ordförande Robert Beronius har kommit med värdefulla inspel till förväntansdokumentet.
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Innehållet
Syftet med förväntansdokumentet är att tydliggöra vilka förväntningar vårdnadshavarna kan ha på
grundskolan i Norrtälje, men även vilka förväntningar skolan har på vårdnadshavarna och eleverna.
Exempelvis kan vårdnadshavarna förvänta sig att skolan erbjuder en trygg miljö där personalen
anknyter till alla elever och att skolan är tydlig med de mål som eleverna ska lära sig. I gengäld
förväntar sig grundskolan att eleverna ska komma i tid till skolan, utsövda och mätta samt göra sitt
bästa.
Anledningen till att punkterna är med i förväntansdokumentet är att både vårdnadshavare och elever
ska ha höga förväntningar på skolan och vise versa. Genom att ha höga förväntningar blir skolan
tagen på allvar och fokus läggs på kvalitet och professionellt bemötande.
Införande
Införandet av förväntansdokumentet görs under höstterminen 2021 då dokumentet även
kommuniceras till vårdnadshavare och elever. Under våren 2021 kommer skolorna att få möjlighet att
hantera dokumentet och bestämma själva hur den enskilda skolans process ska se ut.
Lagkrav
Ej tillämpligt
Koppling till gällande styrdokument
Verksamhetsplan för Barn- och skolnämnden 2021
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Framtagande och implementering av förväntansdokument bedöms rymmas inom befintlig budgetram.

Förvaltningens analys och slutsatser
Förväntansdokumentet kommer att erbjudas till Norrtälje grundskolor men det är upp till varje rektor att
själv bestämma om man vill använda detta dokument (Skollagen 2 kap 10§). Det är dock av stor vikt
att skolan är tydlig med sitt uppdrag och vad som föräldrarna kan förvänta sig och att skolan ställer
krav på både vårdnadshavare och elever. Högt ställda krav och förväntningar brukar generellt
generera goda resultat. Av denna anledning är förväntansdokumentet viktigt.
Det som skulle kunna vara svårigheter med implementeringen är ifall vårdnadshavarna inte bryr sig
om dokumentet och vägrar skicka tillbaka det eller inte vill skriva under. Detta skulle i sådana fall bli en
lokal fråga för den enskilda skolan.

Tidplaner
Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens arbetsutskott 2021-02-22 och vid barn- och
skolnämndens sammanträde 2021-03-15
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