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Förväntansdokument vårdnadshavare Västerås

Skolans verksamhet har två övergripande mål som griper in i varandra. Det ena är det
pedagogiska och handlar om barnets inlärning av kunskaper och färdigheter. Här har
skolan huvudansvaret, men behöver vårdnadshavarnas stöd.

Det andra är att förmedla och förankra de grundläggande demokratiska värden som det
svenska samhället vilar på. Här har vårdnadshavare och skolan ett gemensamt ansvar.

Med detta dokument hoppas vi på att vi underlättar för er genom att vara tydliga och tala
om vad vi ser som viktigt, samt vilka förväntningar vi i skolan har på er som
vårdnadshavare.

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare

Att du stödjer skolans regelverk
- dvs de olika styrdokument som vi i skolan arbetar efter, t.ex skollag, läroplan och

kursplaner. Vi förväntar oss även att du känner till och stödjer skolans
ordningsregler.

Att du talar positivt om skolan inför ditt barn
- eftersom vi i skolan jobbar med positiva förväntningar som en grundläggande

pedagogisk princip.

Att du stödjer ditt barns studier och är insatt i loggboken
- eftersom kontinuerlig träning ger förbättrade studieresultat, t ex pluggar

regelbundet matematik med ditt barn eller tränar glosor i moderna språk.

Att du undviker att söka ledigt för ditt barn under skoltid
- eftersom det försvårar för ditt barn att nå sina mål.

Att du är med på utvecklingssamtal, föräldramöten och i förekommande fall
föräldrautbildning

- så att du får förutsättningar att stötta ditt barn i skolarbetet på bästa sätt.

Att du diskuterar sambandet mellan motion, kost, sömn, och skolprestationer hemma
- eftersom det ökar ditt barns förutsättningar att lyckas i skolan.

Att du känner till ditt barns schema och inte kontaktar ditt barn under skoltid
- eftersom det stör undervisningen och ditt barns studiefokus.

Att du läser den information som vi skickar hem till dig såsom infobrev, rektorsbrev och
övriga utskick

- så att du håller dig uppdaterad om skolans verksamhet.


