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Vi vill ha så hög kvalitet som möjligt på vårt arbete. 

 Ni kan ha följande förväntningar på oss: 

  att vi följer läroplanen och arbetar efter skolans måldokument. 

  att alla elever har en skriftlig individuell utvecklingsplan (SIUP), som visar elevens 

kunskapsutveckling. Elevens SIUP ska även innehålla extra anpassningar och ska 

dokumenteras i Unikum, samt följas upp var 6:e – 8:e vecka.  

  att vi arbetar efter en värdegrund som utgår från alla människors lika värde. 

  att vi strävar efter att känna alla barn på hela skolan och samarbetar kring eleverna. 

Alla elever följs upp i arbetslaget. 

  att berörd personal tar ansvar för att kontakta vårdnadshavare då något särskilt har 

hänt. Vid tillbud och skada anmäla i Kia. Vid misstänkt kränkning kontakta rektor. 

  att vi utvärderar och ständigt arbetar med att förbättra kvalitén på skolan så att 

trygghet och måluppfyllelse ökar. 

    

Elever   
 

  att du tar ansvar för ditt skolarbete och med hjälp av din lärare arbetar utifrån 

måldokument och din individuella utvecklingsplan. 

  att du följer skolans regler 

  att du tar ett hälsofrämjande ansvar över din skolsituation (mat, rörelse och sömn). 

  att du förstår och följer skolans värdegrund  

  att du respekterar att skolan är en arbetsplats och att alla har rätt till arbetsro. 

 

Vårdnadshavare 
 att du visar intresse för ditt barns skolgång genom att ta del av och svara på 

information från skolan, delta på utvecklingssamtal, föräldramöten osv. 

  att ditt barn kommer i tid, har ätit frukost och är utvilat. 

  att du stöttar ditt barn med dess hemuppgifter och ser till att de sköts. 

  att du sjukanmäler ditt barn före kl. 8.50 varje frånvarodag (0515-777601). 

  att du gentemot ditt barn har ett positivt förhållningssätt till skolan och dess 

personal. 

  att om du är missnöjd med eller undrar över något tala först med berörd personal. 



  att du meddelar berörd personal om det sker förändringar i familjen som påverkar 

ditt barn. 

  att du meddelar skolan om du misstänker att ditt barn far illa på skolan 

 

 


