
Förväntansdokument Ringsbergskolan  

Vi har tillsammans - elever, vårdnadshavare och personal - tagit fram ett förväntansdokument 

för att tydliggöra våra förväntningar på varandra. 

 

Det här kan Du som elev och vårdnadshavare förvänta dig av Ringsbergskolan 

• Du känner Dig välkommen till skolan oavsett vem Du är. 

• Du känner Dig trygg och trivs i skolan samt vet att vi tar hand om varandra. 

• Du vet att vi planerar och genomför en undervisning för alla elever i klassen utifrån 

våra nationella styrdokument och de behov som var och en av våra elever har.  

• Du möter en undervisning som väcker nyfikenhet och motiverar till högre studier. 

• Du litar på att vi önskar ett bra samarbete och att vi för en tydlig dialog med Dig. 

• Du får information om hur det går i skolan genom IST Lärande, utvecklingssamtal och 

ämnessamtal. Du vet att den viktigaste bedömningen för lärande sker i undervisning. 

 

Ringsbergskolans förväntningar på dig som vårdnadshavare 

• Du ser till att Ditt barn kommer utvilad och i tid till skolan varje dag, förutom vid 

sjukdom, då Du sjukanmäler Ditt barn före skolstart. 

• Du talar väl om skola, utbildning och andra barn samt samarbetar med skolan t.ex. 

genom att samtala om värderingar, bemötande och hur man visar respekt för och tar 

hand om varandra. 

• Du stöttar ditt barn i skolarbetet, utifrån den nivå Ditt barn befinner sig på. 

• Du informerar oss i ett tidigt skede om Ditt barn inte trivs i skolan eller tycker att 

skoluppgifterna är för svåra/inte tillräckligt utmanande. 

• Du tar aktiv del av informationen från skolan om Ditt barns utveckling och lärande. 

 

Ringsbergskolans förväntningar på dig som elev 

• Du är i tid till skolan, har med dig rätt material och deltar aktivt i undervisningen. 

• Du tar ansvar för hur du bemöter andra. Du hjälper andra och tar hand om vår skola. 

• Du berättar för någon du har förtroende för på skolan om du inte trivs eller om du 

behöver hjälp med ditt skolarbete. 

• Du tar aktiv del av informationen från dina lärare om hur det går för dig i olika ämnen.  

• Du följer våra ordningsregler. 

• Du tar ansvar för ditt skolarbete genom att: 

o genomföra de uppgifter och arbetsmoment lärarna planerat,  

o fråga om du inte förstår,  

o följa tidsplaner,  

o engagera dig för elevinflytande, 

o ta reda på vad du behöver ta igen när du har varit frånvarande. 

 

 


