Utbildningsförvaltningen

OBS:
Layout och finjusteringar görs i ett senare skede.
Detta är underlag för beslut.

för de kommunala skolornas samtliga verksamhetsformer
Skollagen och läroplanerna slår fast vilka förväntningar som elever och vårdnadshavare har rätt att
ha på skolan. Eftersom skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för elevernas
skolgång har även Stockholms stad höga förväntningar på elever och vårdnadshavare.
Detta förväntansdokument förtydligar vad som gäller inom samtliga verksamhetsformer i
Stockholms Stads kommunala skolor:






Skolan är ansvarig för att tillgodose elevens rätt till utbildning. Vårdnadshavare i
förskoleklass, grund- och grundsärskola ansvarar för att barnet kommer till skolan och
fullgör sin skolplikt.
För elever i gymnasieskola gäller närvaroplikt för den utbildning som de antagits till.
Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN och kan påverka studiebidraget.
Skolplikten i förskoleklass, grund- och grundsärskolan/närvaroplikten i gymnasieskolan
innebär att eleven ska vara närvarande på lektionerna.
Enligt läroplanen ska varje elev:
- genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, ta ansvar för sitt
lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö
- visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever, som en del av det
gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan
- aktivt utöva inflytande över sin utbildning och det inre arbetet på skolan



Vårdnadshavares engagemang har stor betydelse för elevernas skolgång. Att visa intresse
för utbildningen, ha positiva förväntningar på elever och förtroende för skolans personal är
ett bra sätt att visa att skolan är viktig.



Synpunkter och förslag som både framförs och tas emot på ett konstruktivt sätt gör att
verksamheten kan utvecklas i samarbete, med tillit och ömsesidig respekt för våra olika
roller.

Källor:
Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor, 2018
Läroplanerna, juli 2019

Förväntansdokumentet blir komplett genom att den enskilda skolan formulerar egna förväntningar.
Beslutat i utbildningsnämnden i Stockholms stad den xx xxxx.

Alla skolor formulerar också egna förväntningar tillsammans med representanter för elever och
vårdnadshavare. Det är förväntningar som man ser som särskilt viktiga att lyfta fram för den
enskilda skolan.
o

Av dig som är elev på skolan förväntar vi oss följande:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

o

Som elev/vårdnadshavare kan du förvänta dig följande av skolan:
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

o

Av dig som är myndig elev/ vårdnadshavare förväntar vi oss följande:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

