Förväntansdokument
[FRÖKNEGÅRDSKOLAN F-6]
Vi vill ge ditt barn de bästa förutsättningarna
– och vårt samarbete är viktigt!

Vi vill ge ditt barn alla de kunskaper och färdigheter som behövs för det framtida livet.
För att lyckas behöver både skolan och du som vårdnadshavare ta ansvar. I detta
förväntansdokument vill vi tydliggöra hur vi med våra olika roller kan göra det så bra som
möjligt för ditt barn under skolgången.
När hem och skola samarbetar skapar vi de bästa förutsättningarna för ditt barns skolgång
och utveckling.

Förväntningar som skolan har på dig som
vårdnadshavare
●

Du stöttar och uppmuntrar ditt barns skolarbete och ser till att ditt barn har med
sig rätt saker till skolan.

●

Du visar inför barnet en positiv attityd till skola och personal.

●

Du eftersträvar en öppen kommunikation med oss som arbetar i skolan. Du tar
kontakt med den som är närmast berörd.

●

Du informerar skolan om sådant som är viktigt för ditt barns välbefinnande.

●

Du ansvarar för att ditt barn kommer i tid till skolan, är utvilad och har ätit frukost.

●

Du tar del av information från skolan och om hur det går för ditt barn i skolarbetet.

●

Du deltar på föräldramöten och vid utvecklingssamtal.

●

Du anmäler frånvaro om ditt barn är sjukt innan skoldagen börjar.

●

Du undviker att ansöka om ledighet under skolveckorna. Du ansöker om ledighet i
god tid och ser till att överenskomna arbetsuppgifter blir gjorda under ledigheten.

●

Du ansvarar för att ditt barn tar sig till skolan på ett säkert sätt.
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Förväntningar du som vårdnadshavare kan ha på
skolan
●

Ditt barns undervisning utgår från kunskapsmål, normer och värden i läroplanen.

●

Vi ser till såväl klassens som till varje elevs behov och anpassar undervisningen
därefter.

●

Vi arbetar kring normer och värden för att träna eleverna att respektera varandra.

●

Vi arbetar för att eleverna ska kunna känna sig trygga i skolan.

●

Vi arbetar för att motverka kränkande behandling och har tydliga regler.

●

Vi ger dig som vårdnadshavare kunskap om skolans mål, arbetsformer och
bedömningsgrunder.

●

Vi erbjuder utvecklingssamtal om ditt barns lärande och utveckling.

●

Vi ger dig information om förändringar på skolan som påverkar ditt barns fortsatta
lärande och utveckling.

●

Vi kontaktar dig så fort som möjligt när det uppstår problem eller frågor som rör
ditt barn.

●

Vi tar ansvar för kontakten med dig som vårdnadshavare och strävar efter en god
relation.
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Underskrifter
Vårdnadshavare till eleven har tagit del av detta förväntansdokument:
Elev:

Klass:

Skola:

Underskrift vårdnadshavare 1:

Underskrift vårdnadshavare 2:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Datum:

Datum:

Tjänsteperson på skolan:
Underskrift tjänsteperson:

Titel:

Namnförtydligande:

Datum:

Hantering:
1. Vårdnadshavarna fyller i uppgifter om sig och eleven samt undertecknar papperet.
2. Denna sida avskiljs från dokumentet och lämnas tillbaka till skolan.
3. Skolans tjänsteperson undertecknar det och skickar tillbaka kopia till
vårdnadshavarna.

Registrera: Nej. Bevaras i närarkiv. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Gallras efter 3 år.
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Barn- och utbildningsnämnden är
personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt
ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få
information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. Barn- och utbildningsnämnden ska
omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter
raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till
kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din
personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten.
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