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Med skola menas skola, förskoleklass och fritidshem 

 

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 inom Uppsala kommuns kommunala 

skolor.  

 

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. 

 

Elever förväntas, utifrån mognad och förmåga, följa de rutiner och regler som finns på 

respektive skola. De rättigheter som finns för alla elever i skolan motsvaras också av 

skyldigheter. 

 

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 

respektive skola. De rättigheter som finns för alla elever i skolan motsvaras också av 

skyldigheter. 



 
 
   

Som elev/vårdnadshavare kan du förvänta dig följande av skolan: 
 

• Att vi följer läroplanen och arbetar efter skolans värdegrund  

 

• Att skolan kontinuerligt ger elev och vårdnadshavare information om elevens 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling genom utvecklingssamtal och en 

individuell utvecklingsplan (IUP). 

 

• Att vi ger alla elever stöd efter behov 

 

• Att vi verkar för att skapa en positiv stämning på skolan, bemöter alla elever med 

vänlighet, hänsyn, respekt och jämställdhet 

 

• Att vi verkar för en trygg skolmiljö både inne och ute 

 

• Att vi arbetar aktivt för att förebygga och åtgärda diskriminering och kränkande 

behandling och hjälper elever att lösa konflikter 

 

• Att vi tar kontakt med vårdnadshavare vid behov 

 

• Att respons på skickad e-post kan förväntas inom två arbetsdagar, de dagar läraren 

är i tjänst. Telefonkontakter sker under arbetstid. 

 

• Att vi samarbetar kring ditt barn 

 

 

 

Av dig som är elev på skolan förväntar vi oss följande: 
 

• Att du bemöter alla i skolan med vänlighet, hänsyn, respekt och använder ett 

vårdat språk 

 

• Att du följer skolans regler 

 

• Att du kommer i tid till skolan och tar med dig det du behöver under skoldagen, 

exempelvis idrottskläder 

 

• Att du tar ansvar för ditt skolarbete och tillsammans med din lärare arbetar 

utifrån din individuella kunskapsplan 

 

• Att du är rädd om vår skola och de saker du använder 

 



 
 
   

• Att du bidrar till att alla får arbetsro i klassrummet och matro i matsalen 

 

• Att du är hjälpsam gentemot dina klasskamrater 

 

• Att du pratar med en vuxen i skolan eller hemma om du eller någon annan elev 

utsätts för diskriminering och kränkande behandling 

 

• Att du stannar på skolans område under skoldagen 

 

 

Av dig som är vårdnadshavare förväntar vi oss följande: 
 

• Att du ansvarar för att ditt barn uppfyller skolplikten, dvs deltar i den 

obligatoriska undervisningen 

 

• Att ditt barn kommer i tid till skolan, har ätit frukost och är utvilat och har 

lämplig utrustning för dagens aktiviteter 

 

• Att du förmedlar en positiv syn på skolan och har förtroende för att vi arbetar 

för ditt barns bästa 

 

• Att du stödjer ditt barn att ta ansvar för sina hemuppgifter 

 

• Att du meddelar berörd personal om det sker förändringar i familjen som 

påverkar ditt barn 

 

• Att du berättar om ditt barn varit utsatt för diskriminering och kränkande 

behandling 

 

• Att du tar del av information från skolan via exempelvis Unikum samt deltar på 

utvecklingssamtal och föräldramöten. 

 

• Att ditt barn är hemma vid sjukdom och anmäler frånvaro via Skola24 innan kl. 

8.00 varje frånvarodag 

 

• Att vi har aktuella kontaktuppgifter där du är anträffbar 

 

• Att du respekterar att det är barnen, inte vårdnadshavarna, som ska vara med 

och bestämma om det närliggande pedagogiska arbetet i skolan. 

 


