
  Förväntansdokument 7-9 

Förväntningar på personalen: 

1. Vi arbetar aktivt med att följa ÄRVA. 

2. Vi är tydliga med att informera om vilka kunskaper och förmågor eleverna ska uppnå. 

3. Vi följer kontinuerligt varje elevs individuella utveckling i samverkan med hemmet. 

4. Vi ingriper omedelbart vid misstanke om kränkning och hjälper elever hantera konflikter. Vi 

arbetar aktivt och förebyggande med skolans likabehandlingsplan. 

5. Berörd personal tar kontakt med hemmet om någonting har hänt. 

6. Vi strävar efter god kvalitet i verksamheten och vi arbetar kontinuerligt för att bli bättre. 

7. Vi arbetar för en positiv och trivsam miljö där barnen känner sig trygga under hela skoldagen.  

8. Vi arbetar för att bevara och utveckla skolans katolska profil.  

 

Våra förväntningar på dig som vårdnadshavare är att: 

1. Du som har barn i S:t Eriks katolska skola har ett positivt förhållningssätt gentemot vår skola 

och förmedlar den till ditt barn. 

2. Ditt barn kommer i tid till skolan, att barnet är utvilat, har lämpliga kläder samt har med sig 

rätt skolmaterial. 

3. Du visar intresse för ditt barns skolarbete och läxor. 

4. Du som vårdnadshavare tar del av information på Schoolsoft som gäller ditt barn, samt 

anmäler frånvaro senast 08.00 varje dag som eleven är frånvarande från skolan. 

5. Du visar respekt för personalen och deras arbete. Om du undrar över något eller har 

klagomål ber vi dig tala med den person som är närmast berörd. (se dokumentet 

Klagomålshantering på hemsidan eller schoolsoft) 

6. Du deltar på föräldramöten samt vid utvecklingssamtal och samverkar med skolan kring 

saker som gäller ditt barn.  

7. Du som vårdnadshavare känner till skolans ordningsregler och likabehandlingsplan. Dessa 

kan du ta del av på Schoolsoft. 

8. Du känner till och respekterar skolans katolska profil.  

 



Våra förväntningar på dig som elev är att: 

1. Du följer våra ordningsregler och ÄRVA. 

2. Du känner till kunskapskraven och att du gör ditt bästa för att uppnå dem. 

3. Du aktivt tar del av information på Schoolsoft.  

4. Du efter frånvaro själv tar reda på vad du behöver ta igen.  

5. Du respekterar de katolska inslag som skolans profil innebär.  

 

Förväntningar årskurs 7-9 

 Vi är artiga och vänliga mot varandra. 

 Vi uttrycker oss alltid trevligt och vårdat. 

 Vi respekterar de vuxna och följer deras beslut. 

 Vi är rädda om vår skola och hjälper till att bevara dess fina miljö. 

 Vi fuskar aldrig på prov, läxförhör eller andra skoluppgifter. 

 Vi tillåter skolledningen att öppna och titta i våra elevskåp vid behov. 

 

Därför gör vi också så här: 

 Vi kommer till skolan varje dag och är i tid till våra lektioner.  

 Vi tänker på att våra mobiler ska vara avstängda under lektionstid.  

 Vi tänker på arbetsron genom att inte störa med prat under lektionerna.  

 Vi låter bli att ägna oss åt störande aktiviteter i korridorerna.  

 Vi låter bli att slåss eller säga kränkande saker till någon.  

 Vi tar av oss våra ytterkläder, mössor och uteskor när vi är inomhus.  

 Vi avstår från godis, läsk och tuggummi under skoltid.  
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