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Prästängsskolan läsåret 18-19 



Det här kan Ni förvänta er av oss som personal  
All personal:  

 har höga och positiva förväntningar på alla elever och vårdnadshavare  

 skapar en gynnsam och trevlig miljö för lärandet tillsammans med eleverna  

 verkar aktivt för att upprätthålla skolans värdegrundregler och Ledstjärnan  

 är lyhörda för elevernas behov  

 arbetar aktivt för jämställdhet  

 jobbar aktivt för att förebygga mobbing och kränkande behandling  

 hjälper eleverna att lösa konflikter  

 arbetar för att alla elever ska nå upp till kunskapskraven och följer skolverkets läroplan och 
kursplaner  

 utvärderar sitt, arbetslagets och elevernas arbete kontinuerligt  

 strävar efter att ge alla elever stöd efter deras individuella behov  

 Har tystnadsplikt 

   
 
Arbetet på skolan bygger på demokratiska principer där elevens åsikt och ansvar är viktiga delar 
som ökar med stigande ålder.  
 
Alla som arbetar under skolans tak är delaktiga i elevernas skolgång och förväntningarna gäller 
alla.  
 
Föräldrarna kan förvänta sig att vi som lärare håller en kontinuerlig dialog om det som rör egna 
barns skolgång.  
 
All berörd personal samarbetar kring elevernas hela studiesituation samt tiden på  
fritidshemmet. Alla tar ansvar för att kontakta vårdnadshavare om något särskilt hänt.  
Vi kontaktar Er om Ert barn är frånvarande och inte har sjukanmälts.  
Vi informerar Er regelbundet om vad som händer i klassen.  
Vi strävar efter att ha en god dialog/samarbete med hemmet.  



Detta förväntar vi oss av Dig som elev:  
Att Du uppträder hänsynsfullt, artigt, vänligt och kamratligt genom att Du:  
 

 visar respekt för alla barn/elever och vuxna och förväntar Dig att själv bli  
bemött med respekt  

 visar hänsyn och hjälper andra, till exempel genom att hålla upp dörrar och gå 
lugnt och utan att trängas i korridorer och kapprum  

 aldrig utsätter kamrater eller vuxna för kränkande behandling  

 använder ett vårdat språk och artigheter som tack och hälsningsord  

 använder trevligt bordsskick  

 lyssnar på andra och väntar på Din tur då flera ska samsas om uppmärksamheten  

 samarbetar och arbetar i grupp oberoende av vilka som ingår i gruppen  

 kommer i tid till skolan och lektionerna  

 tar eget ansvar för ditt skolarbete och läxor  

 håller ordning på och tar ansvar för dina saker  

 behandlar andra som du själv vill bli behandlad  

 följer skolans regler under hela skoldagen  
 
 
 
 
Elevens förväntningar på skolan och pedagogen:  

 respekterar barnen och lära oss viktiga saker  

 är en tydlig ledare som är lyhörd  

 inte accepterar mobbning utan motarbetar den  

 skapar trygghet och arbetsro  

 ger alla elever bästa möjliga förutsättningar för att nå målen  

 strävar efter att undervisningen ska vara inspirerande  
 



Detta förväntar vi oss av Dig som förälder/vårdnadshavare:  
Du:  

 har en positiv syn på skolan och prata väl om skolan  

 hör av Dig till skolan om Du genom Ditt barn får veta något som är värdefullt för oss att 
känna till  

 hör av dig till berörd pedagog om du har synpunkter eller undrar över något som ditt barn 
berättar  

 håller kontakt med Ditt barns lärare och fritidshemspersonal  

 du intresserar Dig för Ditt barns hemuppgifter  

 du deltar aktivt i föräldramöten och vid utvecklingssamtal  

 hjälper ditt barn att komma i tid till skolan på ett säkert sätt  

 ser till att Ditt barn kommer utvilat och har ätit frukost för att bättre orka med  
arbetsdagen  

 ser till att Ditt barn har kläder efter väder då barnen förväntas vara ute alla raster samt på 
fritids  

 har med Idrottskläder och handduk  

 samtalar med ert barn om någonting hänt i skolan och vi meddelat er om denna händelse  

 samtalar med inblandade föräldrar om sådant som händer på fritiden  

 sjukanmäler ditt barn  
 


