
Kunskapsskolan Trelleborg 

Förväntansdokument vårdnadshavare 
 
Skolans verksamhet har två övergripande mål som griper in i varandra. Det ena är det 
pedagogiska och handlar om barnets inlärning av kunskaper och förmågor. Här har skolan 
huvudansvaret, men behöver vårdnadshavarnas stöd. 
 
Det andra är att förmedla och förankra de grundläggande demokratiska värden som vårt 
samhälle vilar på. Här har föräldrar 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 intresserar dig för ditt barns skolarbete och talar positivt om skolan inför ditt barn 

- eftersom vi i skolan jobbar med positiva förväntningar som en grundläggande 
pedagogisk princip. 

 
Att du diskuterar sambandet mellan kost, sömn, fritidsaktiviteter och skolprestationer hemma 

- då det gör att vi i skolan ännu bättre kan ägna oss åt ditt barns kunskapsutveckling. 
 

Att du känner till ditt barns schema och inte kontaktar ditt barn under skoltid 
- om du behöver nå ditt barn tar du kontakt med skolans koordinator. 

 
Om du undrar över något som rör verksamheten eller ditt barn ber vi dig att ta kontakt med 
ditt barns personliga handledare i första hand.  Vi ser gärna att du bokar en tid i förväg 

- så att vi i skolan får rätt förutsättningar att genomföra ett sådant samtal med kvalitet. 
 
Att du läser den information som vi skickar hem till dig såsom veckobrev, rektorsbrev och 
övriga utskick. 

- så att du håller dig uppdaterad om skolans verksamhet. 
 
Att du undviker att ta ledigt för ditt barn under terminstid. 

- då eleverna har en garanterad undervisningstid per läsår. 
 

Att du tar del av den föräldrautbildning gällande arbetssättet som skolan anordnar och att du 
kommer på utvecklingssamtal och gör ditt bästa för att kunna delta i föräldramöten 

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


