
Förväntansdokument 

Elev – vårdnadshavare – skola 

Förtroendefulla relationer mellan elev, vårdnadshavare och skola är viktiga för en lyckad skolgång. 
I skollag och läroplan tydliggörs de förväntningar elev och vårdnadshavare kan ha på skolan. Skola 
och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång och ska skapa de allra bästa 
förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Det kräver att skola och hem 
samarbetar. 

Detta förväntansdokument förtydligar vad som gäller på Vesterhavsskolan. Forskning visar att 
positiva förväntningar bidrar till ökade förutsättningar för att elever ska bli motiverade till 
skolarbete. Därmed ökar även förutsättningarna för elever att nå utbildningens mål. 

En trivsam miljö innebär att alla bidrar genom att visa hänsyn, har ett trevligt språk och värnar om 
skolans yttre och inre omgivning. En skola fri från kränkningar bygger på att alla har tolerans för 
och respekterar olikheter. 

Som elev och vårdnadshavare kan du förvänta dig att skolan tydliggör sitt arbete med de 
åtaganden som skolan har. Som vårdnadshavare kan du också förvänta dig att skolan informerar om 
viktiga rutiner, ordningsregler, lämpliga kontaktvägar till skolan och andra praktiska frågor. 

Skolan förväntar sig att vårdnadshavare tar del av den information som delas genom den 
kontaktväg som skolan använder. Andra förväntningar är att vårdnadshavare respekterar och följer 
de rutiner, regler och riktlinjer som upprättats av skolan. Vårdnadshavare förväntas även stötta sitt 
barn och ge förutsättningar för barnets lärande. 

Elever förväntas, utifrån mognad och förmåga, följa de rutiner och regler som finns på 
Vesterhavsskolan. De rättigheter som finns för alla elever i skolan motsvaras också av skyldigheter. 

1 kap 4 § Skollagen. 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
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Utformningen av utbildningen

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 

och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka

alla former av kränkande behandling.

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Särskild hänsyn till barnets bästa

10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara 

utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år.

Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas.

Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets 

åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Huvudmannens ansvar för utbildningen

2 kap 8 § Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 

denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen 

som kan finnas i andra författningar.

Vårdnadshavares ansvar

7 kap 20 § Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin 

skolplikt.

Utbildningens syfte

9 kap 2 § Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att 

tillägna sig dessa.

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för 

aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt

deltagande i samhällslivet.
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Vesterhavsskolan har två kärnuppdrag som griper in i varandra. 

1. Skolan ansvarar för alla elevers lärande och utveckling. Alla elever ska ges bästa möjliga 
förutsättningar att nå kunskapskraven. Skolan har ansvaret och vårdnadshavaren är ett stöd.

2. I skolans uppdrag ingår att  förmedla och förankra de demokratiska värden som det svenska 
samhället vilar på. Här har vårdnadshavare och skolan ett gemensamt ansvar. 

Med detta dokument är vår förhoppning att underlätta vårt samarbete med dig som vårdnadshavare 
genom att vara tydliga och tala om vad vi ser som viktigt, samt vilka förväntningar vi på skolan har 
på dig som vårdnadshavare. 

Skolans förvantningar på dig som vårdnadshavare 

● Du intresserar dig för ditt barns skolarbete, samarbetar med skolan och talar positivt om 
skolan och dess ämnen inför ditt barn. 

● Du bidrar till goda och konstruktiva möten med skolans personal. 

● Du stödjer och respekterar skolans uppdrag, regelverk och värdegrund samt arbetar 
tillsammans med skolan för barnens bästa. 

● Du diskuterar sambandet mellan kost, sömn, fritidsaktiviteter och skolprestationer med ditt 
barn

● Du undviker att kontakta ditt barn under skoltid. Vid akuta situationer kontakta skolans 
medarbetare. 

● Du kontaktar skolan om du undrar över något i vår verksamhet. 

● Du använder vår informations-/kommunikationsportal Schoolsoft genom att: 

   * säkerställa att rätt e-postadress och mobilnummer angivits till dig som vårdnadshavare

   * läsa den information som skolan vill delge dig

   * anmäla eventuell frånvaro i Schoolsoft. 

● Du respekterar skolplikten och undviker ledighet för ditt barn utöver loven, då vi på skolan 
måste ta hänsyn till timplanen och den garanterade undervisningstiden samt nationella prov.
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Skolans mål med förväntansdokumentet är att vi tillsammans hjälps åt att skapa en lugn och trygg 
lärande miljö för alla våra elever. Våra elever ska utveckla ett gott förhållningssätt och bemötande 
till varandra och till alla som arbetar på skolan. När skolan kontaktar dig som vårdnadshavare om 
att ditt barn har svårigheter att följa skolans regler, förväntar vi oss att du lyssnar på vad vi har att 
säga och samarbetar med oss för ditt barns och övriga barns bästa.

Vårdnadshavares förväntningar på skolan 

● Skolan arbetar utifrån skolans uppdrag, värdegrund, krav och kunskapsmål enligt skolans 
styrdokument. 

● Skolan accepterar inga former av kränkande behandling, trakasserier eller mobbning. 

● Skolan arbetar för att barnen ska vara trygga, trivas och vara stolta över sin skola och sitt 
skolarbete. 

● Skolan arbetar med att utveckla barnens sociala kompetens. 

● Skolan tar kontakt med dig angående ditt barn om något särskilt har hänt. 

● Skolan informerar regelbundet om verksamheten i Schoolsoft. Vi ber dig som 
vårdnadshavare att noga  läsa igenom och signera nedan. Lämna talong till ditt/dina barns 
klasslärare/mentor.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag har tagit del av skolans förväntansdokument och förstår dess innebörd: 

Datum:............................ Mitt barn går i klass:....................................................... 

Elevens namn:...........................................................................................................

.

Vårdnadshavares namn:............................................................................................. 
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