
 

                                    

 

 

 

 

 

Förväntansdokument  
 

Vi vill ha så hög kvalitet som möjligt på vårt arbete. Ni kan ha följande förväntningar 

på oss som arbetar på Almunge skola: 

 

 Att vi skapar en trygg, lärande och inspirerande skolmiljö för alla. 

 Att vi synliggör skolans regler för elever och vårdnadshavare. 

 Att alla elever möts med hänsyn, vänlighet, respekt och ett jämställt synsätt. 

 Att vi följer läroplanen och skolans övriga styrdokument. 

 Att vi tydliggör målen och arbetar för att alla elever ska nå dem. 

 Att vi möter varje elev på dess kunskapsnivå genom att vi ser alla elever som individer 

och ger dem stöd och utmaningar för att utvecklas utifrån sina egna behov. 

 Att vi uppmuntrar ett respektfullt uppträdande. 

 Att vi arbetar aktivt för att ge eleverna stöd att lösa konflikter. 

 Att vi arbetar aktivt mot kränkande behandling enligt skolans likabehandlingsplan. 

 Att vi använder ett vårdat språk. 

 Att vi arbetar drogförebyggande. 

 Att vi bidrar till ett gott samarbete mellan skola och hem och kontaktar 

vårdnadshavarna vid behov.  

 

För att vi ska kunna uppfylla de förväntningar du kan ha på oss i skolan, har vi följande 

förväntningar på dig som elev: 

 

 Att du medverkar till att skapa en trygg, lärande och inspirerande skolmiljö. 

 Att du uppträder hänsynsfullt och vänligt mot alla elever och vuxna, samt använder ett 

vårdat språk. 

 Att du följer skolans regler. 

 Att du lyssnar på andra och väntar på din tur. 

 Att du respekterar att alla har rätt till arbetsro. 

 Att du passar tider. 

 Att du har med dig rätt material till lektioner och mellan hem och skola. 

 Att du tar ansvar för ditt lärande. 

 Att du är rädd om din skola och de saker du använder. 

 Att du tar kontakt med vuxna om du behöver hjälp och stöd samt frågar om du inte 

förstår. 

 



 

 

 

För att vi ska kunna arbeta efter skolans mål och riktlinjer har vi följande 

förväntningar på dig som vårdnadshavare: 

 

 Att du stöttar och uppmuntrar ditt barn i skolarbetet. 

 Att du ser till att ditt barn kommer till skolan utvilat och med rätt utrustning. 

 Att du bidrar till en god dialog och ett gott samarbete mellan hem och skola. 

 Att du gentemot ditt barn har ett positivt förhållningssätt till skolan. 

 Att du tar del av information från skolan. 

 Att du deltar på utvecklingssamtal samt föräldramöten. 

 Att du tar del av skolans mål och regler. 

 Att du vid frånvaro anmäler detta till skolan varje dag innan skoldagens start. 

 Att du tar kontakt med oss på skolan om du funderar över något.  
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