Kunskapsskolan Jönköping, 2021-08-10

Förväntansdokument vårdnadshavare
Skolans verksamhet omfattas av två övergripande mål. 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 är insatt i 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 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 känner till ditt barns schema och inte kontaktar ditt barn under skoltid
- eftersom vi i skolan har ett mobilförbud för elever i årskurs 4-9.
Att du tar kontakt med skolan om du undrar över något som rör verksamheten, dock
inte i samband med ev. hämtning och lämning och att du i första hand vänder dig till
ditt barns personliga handledare
- så att vi i skolan får rätt förutsättningar att genomföra ett sådant samtal med kvalitet.
Att du vid behov kontaktar lärare via mail och respekterar att lärarnas arbetstid är
08:00-16:30 måndag-onsdag och 08:00-15:30 torsdag-fredag
- för att lärarna ska få en bra arbetssituation. Vid akuta händelser utanför arbetstid
kan alltid rektor kontaktas.
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Att du vid besök på skolan
- boka upp tid med den person du ska träffa. Anmäl din ankomst i receptionen och
vänta där.
Att du undviker att ta ledigt för ditt barn under terminstid
- eftersom vi i skolan följer skollagens skrivningar om ledigheter.
Att du som vårdnadshavare vid sjukdom
-varje dag sjukanmäler ditt barn via Skola24 senast kl. 07.30.
Att du som vårdnadshavare meddelar PH (personlig handledare)
- om elev måste avvika del av dag, t.ex. vid tandläkarbesök, läkarbesök.
Att du som vårdnadshavare 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.
Att du som vårdnadshavare håller PH (personlig handledare) uppdaterad med aktuella
kontaktuppgifter
så att du kan ta del av information, frånvaro i Skola24 och att skolan kan få kontakt
med dig när den behöver.

____________________________
Vårdnadshavare

_________________________
Elev

______________________
Handledare

