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Förväntansdokument för god samverkan mellan skola, hem och elev
Det är skolans och hemmets gemensamma ansvar att tillsammans skapa bästa möjliga 
förutsättningar för barns utveckling och lärande. Som en del i arbetet med att skapa samsyn 
kring förväntningar har detta förväntansdokument tagits fram. Förväntansdokumentet gäller 
i Borlänges kommunala grundskolor, fritidshem och grundsärskolan.

Skolan och fritidshemmet har tydligt uppsatta mål i sina styrdokument. Ett mål är det 
pedagogiska och handlar om elevens lärande av kunskaper och färdigheter. Dessa saker styrs 
av läroplan och skollagen och kallas för styrdokument. Här är det skolan/fritids som har 
huvudansvaret, men behöver föräldrarnas/vårdnadshavarnas stöd. 

Ett annat mål är elevens sociala utveckling för att bli fungerande medlemmar i ett 
demokratiskt samhälle. Här har föräldrarna/vårdnadshavarna huvudansvaret, och har 
skolans stöd. 

Vi ber dig läsa igenom dokumentet och prata med ditt barn om vad som står. 

Av skolan/fritids kan du som förälder/vårdnadshavare och elev förvänta dig:
� Vi arbetar enligt skolans styrdokument, skollagen samt läroplanen. 
� Vi arbetar ständigt med värdegrunden för att: 

1. Stärka individen socialt och emotionellt. 
2. Träna samspel för att öka förståelse och respekt för varandra. 
3. Förebygga kränkande behandling. 
4. Skapa trygghet. 
5. Stödja inlärning och studiemotivation. 
6. Ge eleven framtidstro och optimism. 
7. Skolan arbetar för att vi respekterar varandra oavsett kön, religion, etnicitet, 

sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, könsidentitet eller könsuttryck.  
� Vi utgår från elevens behov genom att ge alla elever bästa möjliga inlärningssituation 

utifrån de observationer och kartläggningar som skolan gör. Där kan även elevhälsan 
ingå. 

� Vi meddelar dig om de händer något speciellt med ditt barn. 
� Vi dokumenterar ditt barns utveckling mot målen i Unikum.
� Vi kallar föräldrar/vårdnadshavare till utvecklingssamtal.  
� Vi upprättar vid behov ett åtgärdsprogram. Det gör vi efter att vi genomfört en 

kartläggning av elevens behov. Föräldrar/vårdnadshavare och elev är med i processen.
� Vi kallar vid behov till gemensamma möten mellan skola, förälder/vårdnadshavare och 

ibland även externa insatser. 
� Vi informerar om planering och aktiviteter via Unikum.
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Förväntningar som skolan har på dig som förälder/vårdnadshavare:
� Du talar positivt om skolan inför ditt barn.
� Du ansvarar för att ditt barn kommer i tid till skolan, är utvilad och har ätit frukost.
� Du stöttar och uppmuntrar ditt barns skolarbete och hjälper ditt barn att ha med sig rätt 

material/utrustning till skolan.
� Du uppmuntrar ditt barn att respektera andra oavsett kön, religion, etnicitet, sexuell 

läggning, funktionsnedsättning, ålder, könsidentitet eller könsuttryck.
� Du är uppmärksam på kränkningstendenser och informerar personalen i förekommande 

fall.
� Du stödjer skolans regler. 
� Du tar del av information om ditt barns skolgång via Unikum.
� Du deltar i de möten som skolan bjuder in till, t.ex. föräldramöten och 

utvecklingssamtal. Kan du inte komma meddelar du mentor/lärare det.
� Du meddelar berörd personal när det sker förändringar i familjen som påverkar ditt 

barn.
� Du meddelar om ditt barn ska gå hem med/hämtas av någon annan än 

förälder/vårdnadshavare.
� Du tar kontakt med skolan om du undrar över något. Om du är missnöjd med eller 

undrar över något, talar du först med den person som är närmast berörd.
� Du sjukanmäler ditt barn varje dag under sjukdomsperioden i Skola24.
� Du undviker att ansöka om ledigt för ditt barn under skoltid.
� Du ansöker om nödvändig ledighet i god tid via Skola24.

Förväntningar som skolan har på dig som elev:
� Du följer skolans ordningsregler.
� Du bidrar till att det är god ordning, arbetsro och trivsel i skolan.
� Du har med dig det du behöver under skoldagen, såsom idrottskläder och skolmaterial. 
� Du är rädd om böcker, dator och annat material som du använder i skolan.
� Du gör ditt bästa för att vara en bra kompis och ställer upp när andra behöver din hjälp.
� Du passar tider.
� Du respekterar andra oavsett kön, religion, etnicitet, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning, ålder, könsidentitet eller könsuttryck.
� Du pratar med någon vuxen på skolan om du eller någon annan upplevt något tråkigt 

eller jobbigt, t.ex. konflikter.
� Du deltar aldrig i kränkande behandling och du har mod att berätta för en vuxen att 

kränkningar förkommer.
� Du använder ett vårdat och kränkningsfritt språk.

Med dessa förväntningar hoppas vi att vi tillsammans kan få en skola där alla trivs och känner 
arbetsglädje. Förväntansdokumentet kommer att utvärderas årligen och uppdateras om 
behov finns efter detta.

/Barn- och utbildningsnämnden 


