Gemensamt dokument för att
använda i verksamheten inom
Förvaltning för Livslångt Lärande

Fastställt vid Föräldrarådet 2016‐04‐13

Förväntansdokument

• Syftet är att bli tydligare i dialogen förskola / skola ‐
hem

Föräldraråd
• Iden om förväntandokument kom upp på centralt
föräldraråd dec 2015.
• Förslag presenterades den 27/1 2016, på det centrala
föräldrarådet.
• Föräldrarådet beslutade att alla Föräldraforum skulle
få detta förslag, för att ge synpunkter och
komplettera eller ta bort det som inte bör vara med.
• Föräldrarådet enades om följande förväntan på
varandra:

Barnen på förskolan kan förvänta sig av oss att vi:

• Arbetar aktivt för att alla barn ska trivas på förskolan
och är trygga med all personal (överlämnande m.m.).
• Erbjuder alla barn en meningsfull verksamhet.
• Är nyfikna och närvarande pedagoger.
• Vill få alla barn att känna, jag kan, jag duger.
• Vill att alla barn ska ha en positiv bild av förskolan
som de kan se tillbaka på med glädje.

Eleverna i skolan kan förvänta sig av oss att vi:
• Arbetar aktivt för att alla elever ska trivas på skolan och är
trygga med all personal och varandra.
• Erbjuder alla elever en väl fungerande och professionell skola.
• Vill få alla elever att känna, jag kan, jag duger.
• Vill att alla elever ska ha en positiv bild av skolan som de kan
se tillbaka på med glädje.
• Ger möjlighet till utveckling utifrån kunskapsuppdraget samt
ger det stöd de behöver.
• Erbjuder en stimulerande lärandemiljö och god arbetsmiljö.
• Erbjuder en skola som utvecklas såsom övriga samhälle.

Som förälder kan ni förvänta er av förskolan att vi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetar för att du som förälder känner Dig välkommen till förskolan och känna dig trygg att
lämna ditt/dina barn.
Arbetar utifrån läroplanen Lpfö och andra styrdokument.
Ser varje barn med dess olika behov och förutsättningar.
Möter alla barn med hänsyn och respekt så att barnen ska känna sig trygga.
Har tystnadsplikt.
Strävar efter en utvecklande och lärandemiljö både ute och inne.
Arbetar på ett aktivt sätt för att förebygga kränkning och diskriminering.
Stimulerar och uppmuntrar barnets lärande.( genom lek och utforskande, ute och inne.)
Tar kontakt med vårdnadshavare om något särskilt har hänt eller att barnet inte orkar (med
att) vara i verksamheten pga. av sjukdom m.m.
Ger regelbunden information om verksamheten och om barnets vardag.
Erbjuder föräldramöte och utvecklingssamtal, som är planerade i god tid.
Att vi finns tillgängliga för era frågor och funderingar.
Informerar både via mail, på anslagstavlor och vår lärplattform.
Att samma förutsättningar ges på alla våra enheter.

Som förälder kan ni förvänta er av skolan att vi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetar för att du som förälder känner Dig välkommen till skolan och känna dig trygg under dagen.
Arbetar utifrån läroplanen Lgr 11 och andra styrdokument.
Ser varje elev med dess olika behov och förutsättningar.
Möter alla elever med hänsyn och respekt så att eleverna ska känna sig trygga.
Har tystnadsplikt.
Strävar efter en utvecklande och lärandemiljö både ute och inne.
Arbetar på ett aktivt sätt för att förebygga kränkning och diskriminering.
Stimulerar och uppmuntrar elevens lärande.
Tar kontakt med vårdnadshavare om något särskilt har hänt eller att eleven inte orkar (med att) vara
i verksamheten pga. av sjukdom. Snabbt meddela olovlig frånvaro.
Ger regelbunden information om verksamheten och om elevens vardag.
Erbjuder föräldramöte och utvecklingssamtal (planerat i god tid)
Att vi finns tillgängliga för era frågor och funderingar.
Informerar både via mail och på anslagstavlor och genom vår lärplattform.
Att samma förutsättningar ges på alla våra enheter.

Förskolans läroplan 2:4

• Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och
utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att
skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete
med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt
samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet
att inom ramen för de nationella målen vara med och
påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i
fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för
barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Skollagen:
Vårdnadshavares ansvar
• 20 § Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn
ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Läroplan: 2.4 SKOLA OCH HEM
• Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas
skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och
ungdomars utveckling och lärande.
Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
• samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans
kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.
Läraren ska
• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens
skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och
• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation
och iaktta respekt för elevens integritet.

Vi förväntar oss av er som föräldrar i förskolan att ni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ger information när något inträffat som kan påverka barnet.
Tar del av verksamhetens information.
Tar kontakt med personal vid lämning och hämtning.
Tydligt meddelar om någon annan person ska hämta barnet.
Ser till att barnet tar med kläder anpassade för verksamheten.
Respekterar inlämningsdatum på lappar vid semestrar, ledighet osv.
Ger information om allergier och ev. sjukdom som påverkar förskolevistelsen.
Att ert barn får vara hemma och kurera sig vid sjukdom.
Kontaktar förskolan om ni har frågor och funderingar.
Att ni är ansvariga för ert barn när ni vistas på förskolan, vid hämtning och lämning.
Respekterar personalen och pratar inte illa om personal eller andra barn inför
barnen.
Svarar på våra föräldraenkäter.
Respekterar personalens tystnadsplikt.

Vi förväntar oss av er som föräldrar i skolan att ni:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ger information när något inträffat som kan påverka eleven.
Tar del av verksamhetens information.
Ser till att eleven tar med kläder anpassade för verksamheten.
Respekterar inlämningsdatum på lappar vid semestrar, ledighet osv.
Ger information om allergier och ev. sjukdom som påverkar
skolvistelsen.
Att ert barn/ungdom får vara hemma och kurera sig vid sjukdom.
Kontaktar skolan om ni har frågor och funderingar.
Att Du stöttar ditt barn med skolarbetet.
Respekterar personalen och pratar inte illa om personal eller andra
elever inför barnen.
Svarar på våra föräldraenkäter.
Respekterar personalens tystnadsplikt.

Vi förväntar oss av dig som elev:
•
•
•
•
•
•

Är förberedd inför skoldagen
Är utvilad och har ätit frukost
Står för vad du gör, visar respekt mot alla
Använder ett vårdat språk
Sköter ditt arbete i skolan och dina hemuppgifter
Är med och bidrar till lugn och ro och arbetsglädje i
skolan – vår gemensamma arbetsmiljö

Det bästa
sättet att
förutsäga
framtiden
är att skapa
den

