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Samarbete skola, vårdnadshavare och elev  

 
För att våra elever på Johannesbäcksskolan ska få en så trygg skolgång som möjligt, med 

möjligheten att få utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov, behöver skolan ha ett 

tillitsfullt samarbete med varje vårdnadshavare och elev. Vi behöver också för elevernas skull 

ha en samsyn kring skolans mål och uppdrag. 

 

Skolans ansvar 
 

Skolans ansvar är tydligt och reglerat i skollagen och läroplanen. Det är rektor som leder och 

fördelar arbetet på skolan, som tar beslut om hur skolans organisation ska se ut, hur resurserna 

ska fördelas och om hur skolan ska arbeta för att nå målen. Läraren i sin tur ansvarar för 

undervisningen där planering, genomförande och uppföljning ingår, liksom betygssättning 

och omdömen.  

 

Gemensamt ansvar 

 
Elever i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Skola, huvudman och vårdnadshavare 

ansvarar gemensamt för att eleverna uppfyller skolplikten. 

 

För att en samverkan kring vårt gemensamma ansvar ska bli så bra som möjligt behöver vi 

klargöra våra olika ansvarsområden liksom vilka förväntningar vi kan ha på varandra.  

 

 

Gunilla Nauwerck 

 

Rektor 

 

Johannesbäcksskolan 
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Förväntningar som du kan ha på oss som arbetar på 

Johannesbäcksskolan 

 

- Att vi har höga förväntningar på våra elever 
- Att vi för våra elever och skolans bästa utvärderar och utvecklar verksamheten och 

undervisningen kontinuerlig 
- Att vi utifrån mognad ger eleverna förutsättningar att ta ansvar för att få inflytande över sitt 

lärande 
- Att alla elever har en individuell utvecklingsplan som visar elevens kunskapsutveckling 
- Att vi snabbt tar kontakt med vårdnadshavaren, om vi befarar att eleven inte kommer att nå 

kunskapsmålen, och meddelar vilka insatser som kommer att sättas in 
- Att vi, om vi befarar att en elev far illa, är skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten  
- Att vi ständigt arbetar för en god lärmiljö där eleverna känner trygghet och får studiero   
- Att alla elever bemöts med hänsyn, vänlighet, respekt och jämställdhet 
- Att vi vuxna är goda förebilder som uppmuntrar till att eleverna visar ett gott uppförande 
- Att vi på olika sätt, samtal och medling, hjälper eleverna att lösa de konflikter som uppstår 
- Att vi tar kontakt med hemmet så snart något särskilt hänt 
- Att vi arbetar aktivt mot mobbing, rasism och sexism, enligt skolans plan mot diskriminering 

och kränkande behandling 
 

Förväntningar vi har på dig som elev på Johannesbäcksskolan 
 

- Att du kommer i tid till lektionerna 

- Att du ber om hjälp när du behöver det under lektioner och på raster 

- Att du anstränger dig i ditt skolarbete 

- Att du tar ansvar för ditt skolarbete 

- Att du respekterar och lyssnar på elever och personal  

- Att du använder ett trevligt språk   

- Att du är ute på rasterna  

- Att du stannar på skolans område under skol- och fritidsdagen 

- Att du är försiktig med skolans, andra elevers och dina egna saker  

- Att du hjälper till att hålla rent och snyggt i skolan och på skolgården 

- Att du lämnar in din mobil på morgonen  

- Att du har en god handhygien och tvättar händerna ofta tex inför lunch 
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Förväntningar vi har på dig som vårdnadshavare till elever på 

Johannesbäcksskolan 

 
 

- Att du bemöter alla i verksamheten med hänsyn, vänlighet och respekt, i och utanför skolan 

samt på sociala medier 
 

- Att du stödjer och respekterar skolans uppdrag, regelverk och värdegrund samt arbetar 

tillsammans med skolan för elevernas bästa 
 

- Att du har ett positivt förhållningssätt till skola och utbildning gentemot ditt barn och på så 

sätt visar att skolan är viktig 
 

- Att du stöttar ditt barn i skolarbetet genom att hålla kontakt med skolan samt deltar på 

föräldramöten, elevmöten och utvecklingssamtal 
 

- Att du tar del av skolan och fritidshemmets information via Unikum och hemsidan och hör av 

dig om något är oklart 
 

- Att du står bakom skolans ordningsregler och bidrar till att de följs 
 

- Att du förbereder ditt barn för skoldagen genom tillräckligt med sömn, frukost, komma i tid, 

ha med sig rätt material samt kläder efter väder 
 

- Att du, när ditt barn är sjukt, anmäler detta på morgonen enligt skolans rutiner och att du 

håller barnet hemma tills det är symtomfritt (3 dagar) 
 

- Att du, om eleven skulle behöva vara ledig, först fyller i en ledighetsansökan och får den 

godkänd av rektor 
 
Spara detta dokument hemma. Klipp ut signaturen och lämna tillbaka till skolan.  

 
Klipp här ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Jag har läst förväntansdokumentet och är införstådd vad skolan, vårdnadshavare och 

eleven har för ansvar.  

 
Klass 3B – Tydlig namnteckning vårdnadshavare                                                                                                                              
________________________________________________ 

 
 

 


