
 
 
 
 

Förväntningar skola, elev och 
vårdnadshavare 
I vår kommun strävar vi efter en skola som kan möta alla barn och där vi alla genomsyras av 
”Vi och våra barn”. Varje elev som lämnar Kungälvs skolor ska ha en god grund för fortsatt 
lärande och ett gott liv - positiv självbild och en hög nivå avseende kunskaper, språk och 
demokratisk kompetens. 

 
Detta informationsmaterial syftar till att klargöra övergripande förväntningar och önskningar som skola, vårdnadshavare 
och barn har gentemot varandra. 

 
Vi har olika roller i ett barns liv. Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Skolan ska 
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och 
mångsidigt. Skolans arbete med barnen ska därför ske i nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. 

 
 

Skolan ska skapa de bästa förutsättningar för elevernas utveckling och lärande genom att: 
• vi skapar trygghet och arbetsro där eleverna lär sig att ta eget ansvar och ser sin egen roll i olika 

situationer, 
• vi har en respektfull och förtroendefull kommunikation med elev och vårdnadshavare, 
• vi har engagerad, kompetent personal som uppmärksammar såväl enskilda elevers samt gruppens 

styrkor och behov, 
• vi har ett tydligt ledarskap i klassrummet för ökad kunskapsutveckling och kreativ lärmiljö. 

 
För att vårdnadshavare och skola ska utveckla ett samarbete som gagnar lärandet önskar vi oss: 
• ett positivt och förtroendefullt förhållningssätt till skolan som därigenom stärker barnets förtroende 

för skolan, 
• att ditt barn får tillräckligt med sömn och frukost och kommer i tid till skolan, 
• att du regelbundet besöker skolans kommunikationsplattform och tar del av informationen från 

skolan, 
• att du uppmuntrar ditt barn att ha respektfullt språkbruk, såväl skriftligt som muntligt och i sociala 

medier, 
• att du i möjligaste mån förlägger semesterresor till loven, 
• att du gör sjukanmälan till skolan direkt på morgonen och informerar även när något särskilt har 

hänt. 
 

Som vårdnadshavare till barn på vår skola kan du förvänta dig att: 
• skolan arbetar för att alla elever blir sedda, blir lyssnade till och känner att de kan och att de duger, 
• skolan arbetar för att det ska vara en trygg och trivsam lärmiljö, 
• skolan strävar dagligen mot att alla elever upplever sig delaktiga i sitt eget lärande och att de ingår i 

ett sammanhang, 
• skolan arbetar för att alla elever känner lust till lärandet. 
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