
 

 

     Augusti 2018 

 

Förväntansdokument Friskola Kronobergshed 

I gällande läroplan Lgr 11 står ”Skolan och vårdnadshavarnas gemensamma 
ansvar för elevens skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för 
barns och ungdomars utveckling och lärande.  
 
För att alla elever ska uppnå läroplanens mål och vi tillsammans ska få en skola där alla trivs och 
känner arbetsglädje behöver vi veta vad som kan förväntas av varandra. 
 

Som vårdnadshavare kan du förvänta dig följande av personalen på Friskolan 
Kronobergshed. 

• Vi strävar efter god kvalitet i verksamheten och arbetar ständigt för att den ska bli bättre. 

• All personal arbetar för att alla elever ska trivas och känna sig trygga i skolan  

• Alla barn möts med hänsyn och respekt  

• Vuxna hjälper eleverna att lösa konflikter vid behov 

• Vi motsätter oss alla form av mobbning eller andra kränkningar 

• Berörd personal kontaktar vårdnadshavare om något allvarligt hänt 

• Vi utvärderar vårt och elevernas arbete kontinuerligt  

• Vi lyssnar på era synpunkter 

• Vi arbetar ett demokratiskt synsätt och lyssnar på elevernas åsikter 

• Vi arbetar för jämlikhet 

• Vi arbetar för att olik är okej 
 

Som elev på skolan förväntar vi oss följande av dig. 
 

• Att du tar ansvar och engagerar dig i skolarbetet 

• Att du alltid försöker göra ditt bästa 

• Att du respekterar att skolan är en arbetsplats där alla har rätt att trivas, känna trygghet och 
få arbetsro 

• Att du passar tider, kommer till lektion och har rätt saker med dig 

• Att du uppträder respektfullt och vänligt mot alla, använder ett vårdat språk, lyssnar på 
andra och väntar på din tur 

• Att du är en bra kompis 

• Att du är ärlig och står för du gör.  

• Att du stannar på skolans område under skoldagen 

• Att du lämnar saker som kan skada dig och andra hemma 

• Att du lämnar värdesaker, pengar, godis, gosedjur eller andra av dina saker som inte hör till 
skolarbetet hemma 

• Att du följer skolans regler 

• Att du gör dina läxor 
 
 

Som förälder till barn på skolan förväntar vi oss följande av dig 
 

• Att du stöttar ditt barn i skolarbetet 



 

 

• Att du har ett positivt förhållningssätt till skolan. Lita på oss, vi ser ditt barn på andra sociala 
arenor 

• Att ditt barn kommer i tid 

• Att ditt barn har ätit frukost och är utsövd när han/hon kommer till skolan 

• Att du tar del av information från skolan 

• Att du låter ditt barn vara hemma vid sjukdom 

• Att du sjukanmäler ditt barn på appen varje dag vid sjukdom 

• Att du anmäler fritidstider på appen 

• Att du anmäler om ditt barn när han/hon inte skall åka bussen 

• Att du deltar vid föräldramöten och utvecklingssamtal 

• Att ditt barn är införstått med att man använder hjälm vid pulka- och skridskoåkning och allt 
som går på hjul 

• Att du någon gång besöker ditt/dina barn under en skoldag 

• Att du tar kontakt med närmast berörd pedagog om du undrar över något eller när du är 
missnöjd med något-vi kan bara förbättra om vi känner till 

 
Ordningsregler 

 
• Att hälsa på varandra och att ha ett trevligt bemötande.  

• Att använda ett vårdat språk under skoltid.  

• Att ej använda hot, våld och kränkande behandling.  

• Att vara rädd om sina egna och andras föremål. 

• Att ta hand om skolans miljö.  

• Att det är förbjudet att använda mobil under skoltid.  

• Att det inte är tillåtet att lämna skolans gränser själv utan en vuxens tillåtelse.  

• Att rastens regler följs.  

• Att alla får vara delaktiga.  

• Att vara hjälpsamma och lyssna på varandra.  

 

 

 
 


