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                         Framtagen tillsammans med skolans personal och föräldraråd. 

Av oss som personal kan du förvänta dig att:  
• vi alltid sätter eleven i centrum och 

skapar tillgänglighet för lärande 
• vi bedriver undervisning med hög 

kvalitet 
• vi arbetar med formativ (kontinuerlig) 

bedömning och följer upp elevernas 
kunskapsutveckling.  

• vi strävar alltid efter ett aktivt samarbete 
med alla vårdnadshavare 

• vi har regelbunden kontakt och ger 
information till hemmet 

• vi har tydliga ordningsregler och 
konsekvenser om de inte följs 

• skolans personal är föredömen för 
eleverna, visar respekt, tar hänsyn och 
arbetar aktivt mot all form av kränkande 
behandling 

• vi har höga förväntningar på eleverna 
och arbetar för att stärka deras 
självkänsla, ”alla kan lyckas”’ 

• skolans lärare är legitimerade och följer 
alla styrdokument.  

Av dig som vårdnadshavare förväntar vi oss att  
• du förmedlar en positiv attityd kring ditt 

barns skolgång och lärande. 
• du verkar för ett aktivt samarbete med 

skolans personal 
• du ser skolans roll som ett stöd i hemmets 

ansvar för barnets fostran 
• du ansvarar för att barnet, mätt och utvilad, 

kommer i tid till skolan.  
• sjukanmäler ditt barn i ”skola24” 
• uppmuntrar och stödjer läxläsning och att 

eleven vid behov deltar på ”läxhjälp” 
• du kontaktar skolan om du uppmärksammat 

kränkningar 
• tar del av den information skolan förmedlar, 

främst genom ”Unikum”.  
• deltar vid utvecklingssamtal och 

föräldramöten. 
• stödjer skolans ordningsregler 

Av dig som elev på Vänge skola förväntar vi oss att du: 
• följer skolans ordningsregler 
• är med och skapar god ordning och 

arbetsro 
• deltar aktivt på lektionerna  
• samarbetar med skolans lärare 
• behandlar alla i din omgivning med respekt 
• använder ett vårdat språk 
• är rädd om skolans lokaler och utrustning  
• kontaktar en vuxen om du själv varit med 

om eller sett någon annan bli utsatt för 
kränkande behandling.  

• tar ansvar för och gör dina hemuppgifter 


