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Samverkan och delaktighet mellan skola, elev och hem 

Syftet med vårt förväntansdokument är att tydliggöra samarbetet 
och förväntningar mellan skolan, eleven och hemmet. Skollagen 
och läroplanen ligger till grund för vårt arbete för att nå vår vision: 
Kompetens för livet, lust att lära - rätt att lyckas. 
 
“Utbildningen syftar […] till att i samarbete med hemmen främja 
barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” 
(Skollagen 2010:800, 1 kap, §4) 
 
“Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och 
delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande 
och för att bidra till en god arbetsmiljö, visar respekt för och hänsyn 
mot skolans personal och andra elever som en del av det 
gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.” (Lgr 11) 

 
Skolans uppdrag är att ge elever den ledning och stimulans som de 
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Vi arbetar för 
att våra elever, utifrån sina egna förutsättningar, ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt målen i läroplanen. För oss är 
det viktigt att eleverna får kunskaper i alla ämnen men det är 
också viktigt att eleverna är delaktiga och har inflytande över 
utbildningen. 
 
Förtroendefulla relationer mellan eleverna, skolans personal och 
vårdnadshavare är viktigt för oss eftersom det bidrar till att 
eleverna trivs och lär sig mer i skolan.   
 
Vi vill därför lyfta fram viktiga aspekter för att vi tillsammans ska 
ge våra elever - era barn - förutsättningar för att lyckas i skolan 
och på fritidshemmet.



Elever och vårdnadshavare kan förvänta sig att vi i 
Västerviks kommuns grundskolor: 

• har elevens bästa i centrum 
• möter alla elever med hänsyn, vänlighet och respekt 
• arbetar för trygghet och studiero 
• arbetar för att eleverna ska känna lust att lära 
• arbetar för att eleverna ska känna delaktighet i sin 

utbildning för att utvecklas så långt som möjligt 

Vi förväntar oss att du som elev: 

• respekterar olikheter 
• följer skolans gemensamma regler  
• bidrar till studiero och matro 
• är delaktig i och tar ansvar för din utbildning efter ålder 

och mognad  

Vi förväntar oss att du som vårdnadshavare: 

• ger ditt barn förutsättningar för att lyckas i skolan 
• har tilltro till skolan  
• tar kontakt med verksamheten om du har funderingar 

eller frågor 
• håller dig informerad om vad som händer i verksamheten 
• informerar skolan vid frånvaro 

 
 

Vi ser fram emot ett gott samarbete. Välkomna till 
Västerviks kommuns grundskolor önskar rektorer och 
medarbetare!  
 
 



Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik 
Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 

E-post: barn.utbildning@vastervik.se, webbplats: www.vastervik.se 

Kontaktuppgifter till XXX-skola 

 

Telefonnummer till skola:                                                                           

Besöksadress: 

Telefonnummer till rektor: 

Telefonnummer till skolledarassistent:  
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