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Förväntansdokument för Malmö stads grundskolor

Det är skolans och hemmets gemensamma ansvar att tillsammans skapa bästa
möjliga förutsättningar för barns utveckling och lärande. Syftet med detta
förväntansdokument är att skapa samsyn kring ansvarsfördelningen mellan
skola, vårdnadshavare och elev genom att förtydliga vilka förväntningar:
•
•
•

Du som vårdnadshavare/elev kan ha på oss i skolan.
Skolan har på dig som vårdnadshavare.
Skolan har på dig som elev.

Förväntningar du som vårdnadshavare/elev kan ha på oss i
skolan
• Alla arbetar aktivt för elevernas bästa över hela skolan.
• All personal arbetar för att eleverna, allt efter mognad, ges möjlighet att
ta ansvar för och få inflytande över sitt lärande.
• Alla lärare arbetar för att ge samtliga elever förutsättningar att utvecklas
så långt som möjligt utifrån läroplansmålen.
• Alla lärare informerar elever och vårdnadshavare om vilka mål eleverna
ska nå.
• All personal bemöter alla med hänsyn, vänlighet och respekt.
• All personal arbetar förebyggande och griper alltid in vid misstanke om
kränkningar och hjälper eleverna hantera konflikter eller andra
problem.
• Skolpersonal tar kontakt med hemmet när det behövs.
• All personal eftersträvar en trygg, trivsam och hälsosam miljö.
• All personal eftersträvar en öppen och tillitsfull kommunikation mellan
hem och skola.
Förväntningar skolan har på dig som vårdnadshavare
• Du har, gentemot ditt barn, ett positivt förhållningssätt till vår
verksamhet och visar förtroende för skolan.
• Du ansvarar för att ditt barn kommer i tid till skolan, är utvilad och har
ätit frukost.
• Du tar del av information om vilka mål ditt barn ska uppnå.
• Du stöttar och uppmuntrar ditt barns skolarbete och ser till att ditt
barn har med sig rätt material/utrustning till skolan.
• Du sjukanmäler ditt barn på morgonen i enlighet med din skolas
rutiner.
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•
•
•
•
•

Om du är missnöjd med eller undrar över något, talar du först med den
person som är närmast berörd.
Du meddelar berörd personal när det sker förändringar i familjen som
påverkar ditt barn.
Du deltar vid föräldramöten och utvecklingssamtal.
Du tar del av information från skolan samt, i förekommande fall,
återsänder svarslappar.
Du eftersträvar en öppen och tillitsfull kommunikation mellan hem
och skola, och bemöter skolans personal på ett respektfullt sätt.

Förväntningar skolan har på dig som elev
• Du uppträder hänsynsfullt, vänligt och respektfullt mot alla.
• Du är en god kamrat.
• Du passar tider.
• Du gör ditt bästa och tar ansvar för ditt skolarbete.
• Du har med dig det du behöver under skoldagen, såsom idrottskläder
och skolmaterial.
• Du pratar med någon vuxen på skolan om du eller någon annan
upplevt något tråkigt eller jobbigt, till exempel konflikter.
• Du använder ett vårdat och kränkningsfritt språk.
• Du respekterar vår gemensamma arbetsplats och tänker på att alla har
rätt till arbetsro.
Med dessa förväntningar hoppas vi att vi tillsammans kan få en skola där alla
trivs och känner arbetsglädje.
Skolans ordningsregler
[Under denna rubrik lämnas varje skola plats att komplettera dokumentet med
sina egna ordningsregler samt eventuella konsekvenser vid brott mot dessa.]
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När läsåret börjar ska skolan informera dig som elev eller vårdnadshavare om
innehållet i detta dokument.
Skriv under och lämna denna sida till skolan. Övriga sidor behåller du.
VI INTYGAR ATT VI TAGIT DEL AV INFORMATIONEN
Elevens förnamn och efternamn

Förnamn och efternamn (vårdnadshavare 1)

Förnamn och efternamn (vårdnadshavare 2)

Datum

