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Ljuraskolans förväntansdokument
Förväntningar
Citat läroplanen:
”Skolans och hemmets gemensamma ansvar för elevernas
skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för
barns utveckling och lärande.”
För att vi på Ljuraskolan ska uppnå detta, har vi tagit fram detta dokument. I
texten förekommer ordet ”skola” ett antal gånger, och då menar vi både
skola, fritidshem, förskoleklass och Träningsskola.
Förväntningar som:
• du som förälder/barn kan ha på oss i skolan.
• vi i skolan har på dig som förälder.
• vi i skolan har på dig som barn/elev.
_____________________________________________________________
Du kan förvänta dig av oss som personal att:
Du som förälder alltid är välkommen till skolan.
Vi arbetar för att skapa en positiv stämning på skolan.
Vi möter barnen med vänlighet, hänsyn och respekt.
Vi stävar efter en lugn och trivsam skolmiljö både inne och ute
Vi hjälper barnen att lösa konflikter.
Vi arbetar aktivt mot mobbning bla genom arbete med Livskunskap, vi
arbetar med ett material som heter SET (Sociala Emotionell Träning).
.

Vi strävar efter att barnen lär sig att människor har lika värde och att vi både
är olika och lika. (se vår likabehandlingsplan)
.

Berörd personal tar kontakt med vårdnadshavare vid behov.
Vi strävar efter att organisera undervisningen så att alla barn ska nå de mål
som finns i läroplan och kursplan och att de får inflytande över sitt
skolarbete.
Vi arbetar för att barnen ska lära sig ta ansvar för sig själva och sitt
skolarbete.
Vi strävar efter att ge alla barn stöd efter behov.
.

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

Vi förväntar oss av dig som förälder att du:
ansvarar för att ditt barn är utvilat, har ätit frukost och har rätt utrustning för
de aktiviteter som sker under sin dag.
stöder våra trivselregler och förväntningar inför ditt barn och förmedlar en
positiv syn på lärande.
tar kontakt med berörd personal vid funderingar angående ditt barns
skolsituation.
alltid meddelar frånvaro.
tar del av information från skolan samt sänder svarslappar åter.
ser till att skolan har aktuella telefonnummer där du är anträffbar.
hjälper ditt barn att ta ansvar för sina hemuppgifter.
är uppmärksam på mobbningstendenser och informerar personalen
har kontakt med personalen när ditt barn kommer och går hem från fritids.
_____________________________________________________________
Vi förväntar oss av dig som barn/elev att du:
Visar respekt för alla barn och vuxna.
Tillsammans med oss andra har ett ansvar för vår gemensamma skolmiljö.
Ersätter något som du förstört med flit.
.

Pratar med en vuxen om du märker att någon utsätts för mobbning.
Tar ansvar för egna saker som du tar med till skolan.
Du sköter arbetsuppgifter och läxor.
.

Du tar med dig rätt saker till de aktiviteter du har under skoldagen.
Du hjälper till att skapa matro i matsalen
.

Du respekterar att klassrummet är en arbetsplats där alla har rätt till arbetsro.
Passar tider.
_____________________________________________________________

