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Fö rvä ntänsdökument  
 
Vi på Kastellskolan anser att det är viktigt att tydliggöra vad skola och hem kan förvänta oss av 

varandra. Detta har vi sammanfattat i ett så kallat förväntansdokument, vilket tydliggör vad vi 

kan/ska förvänta oss av respektive part; skola, elev och vårdnadshavare. 

Av Kastellskolans personal kan elever och vårdnadshavare förvänta sig att:  

 Vi följer de styrdokument som finns, som till exempel läroplan och kursplaner.  

 Vi lyssnar på elever och vårdnadshavare som kommer med frågor och oro samt att vi 
vidtar de åtgärder som personalen anser är nödvändiga.  

 Samtliga i personalen gör allt vad vi kan för att eleven ska få en harmonisk, lärorik och 
trygg skolgång som rustar för vuxenlivet.  

 Vi följer Kastellskolans värdegrund. 

 Skolan ger kontinuerlig information om kunskap, närvaro och uppträdande.  
 
Personalen förväntar sig av dig som elev att:  

 Du är i tid, på rätt plats, med rätt utrustning och att du tar ansvar för dina studier och ditt 
handlande.  

 Du lyssnar till och respekterar personalen och andra elever på skolan.  

 Du respekterar skolans värdegrund. 

 Du alltid pratar med någon i personalen när du upplever att någon på skolan blir kränkt 
eller något förstörs på skolan.  

 
Personalen förväntar sig av er som vårdnadshavare att ni:  

 Tar del av information från skola och fritids.  

 Ger ert barn förutsättningar att orka med en hel skoldag. 

 Uppmuntrar barnets ansvarstagande och stöttar barnet att uppfylla dess 
förväntanspunkter. 

 Förmedlar en positiv inställning till skolans värdegrund, undervisning och ordningsregler. 

 Ger skolan information om förändringar i elevens levnadssituation som påverkar elevens 
förutsättningar. 

 Samarbetar med personalen för att eleven ska nå sin fulla potential. 
 
 
Vi har tagit del av ovanstående förväntningar:  

 
Elev: _______________________________________________________________________ 
 
 
Vårdnadshavare: ______________________________________________________________  
 

Klassföreståndare/Mentor: ______________________________________________________ 


