1(2)

2018-06-18

Förväntansdokument
Vårt förväntansdokument har tillkommit för att vi vill skapa en så bra och utvecklande miljö
som möjligt för våra elever. Det tydliggör också hur vi ser på våra olika roller och hur vi och ni
kan hjälpa till att skapa denna goda miljö.

Som vårdnadshavare kan ni förvänta er av oss att vi:











Möter alla barn med hänsyn, vänlighet och respekt.
Strävar efter en positiv, lugn och trivsam skolmiljö.
Hjälper barn att lösa konflikter.
Arbetar aktivt enligt vår likabehandlingsplan för att motverka alla former av
kränkningar
Har kontinuitet i vår undervisning.
Tar kontakt med föräldrar om något speciellt hänt.
Strävar efter en god arbetsro.
Samarbetar med föräldrar kring barnens utveckling.
Skapar förutsättningar för att ditt barn ska förvärva sig baskunskaper inom
skolans alla ämnen.
Ställer krav och utmanar era barns förmågor så att en ständig utveckling sker

Vi förväntar oss av dig som elev att du:












Alltid gör ditt bästa
Aldrig utsätter någon annan för obehag
Visar respekt för alla barn och vuxna – och förväntar dig själv att bli bemött med
respekt.
Visar hänsyn mot andra och hjälper andra.
Använder ett vårdat språk.
Passar tider.
Använder ett trevligt bordsskick.
Är klädd för uppgiften.
Är aktsam om dina egna och våra gemensamma saker.
Deltar aktivt i skolarbetet.
Respekterar de ordningsregler som vi beslutat om på skolan.

Postadress
Täby Kommun
18380 Täby

Besöksadress
Esplanaden 3

Telefon
08-555 590 00

Orgnummer
212000-0118

E-post handläggare
erika.karlsson@taby.se
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Vi förväntar oss av er föräldrar att ni:








Håller kontakt med ert barns lärare.
Informerar om händelser som kan påverka ert barns beteende och humör.
Har en dialog om skolans arbete genom klasslärare/fritidshemspersonal och skolråd.
Är intresserade av ert barns skolarbete.
Ser till att ert barn har rätt utrustning och är förberedd för sin skoldag.
Ser till att ert barn kommer i tid till skolan, är utvilat och har energi för att
genomföra en arbetsdag.
Ser till att ledighet utöver skolloven i möjligaste mån undviks.

