Förväntansdokument
Norrtälje kommunala grundskola
Vi vill erbjuda en bra grundskola som tillhandahåller en god utbildning och en trygg miljö
för barn och ungdomar i Norrtälje kommun. Detta dokument är en text som handlar
om vilka förväntningar vårdnadshavare kan ha på grundskolan samt vilka förväntningar
skolan har på elever och vårdnadshavare. Syftet är att tydliggöra rollerna mellan skola
och hem.
DET HÄR KAN BARN OCH UNGDOMAR SAMT VÅRDNADSHAVARE FÖRVÄNTA SIG AV SKOLAN

•
•
•
•
•
•
•
•

Skolan ska vara en trygg plats.
Skolan uppmärksammar och anknyter till alla elever.
Skolan hjälper alla elever att lösa konflikter och motverkar kränkningar och diskriminering.
Skolan arbetar för att professionellt bedöma alla elevers behov.
Skolan ska ha ett gott och tillitsfullt samarbete med hemmet.
Skolan talar om vilka mål som finns för undervisningen.
Eleven möts av engagerad och kunnig personal.
Eleven kan förväntas stöd om denne riskerar att inte nå kunskapskraven.

DET HÄR FÖRVÄNTAR SIG SKOLAN AV DIG SOM VÅRDNADSHAVARE

• Du ser till att ditt barn kommer till skolan, mätt, utsövd, i tid och med rätt material.
• Du intresserar dig för ditt barns skolarbete och talar positivt om skolan inför ditt barn.
• Du diskuterar eventuella svårigheter med personalen på skolan.
• Du medverkar aktivt för att bidra till att lösa eventuella svårigheter.
• Du tar del av den information som skolan förmedlar och använder dig av skolans digitala plattform.
• Du undviker att ta ledigt för ditt barn under terminen.
• Du hör av sig till skolan om något är oklart.
• Du har tagit del av skolans ordnings- och trivselregler.

DET HÄR FÖRVÄNTAR SIG SKOLAN AV DIG SOM ELEV

•
•
•
•
•
•

Du gör alltid ditt bästa.
Du kommer i tid och är förberedd till lektionerna med rätt utrustning.
Du är en schysst kompis som inte kränker eller diskriminerar andra på skolan.
Du följer skolans ordnings- och trivselregler och brukar inte våld.
Du bidrar till studiero på lektionerna och trygghet på skolan.
Du frågar en vuxen om stöd när du behöver hjälp.

Ort & datum:
Jag/vi har tagit del av förväntansdokumentet.

Namnteckning vårdnadshavare

Namnteckning vårdnadshavare

Elevens namn + namnteckning

Skriv under och returnera pappret till ditt barns lärare/mentor.

