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Detta är ett dokument som uttrycker skolans profil och våra förväntningar på
varandra. Vi vill att det ska bli tydligt för skolpersonal, vårdnadshavare och elever
vad vi är för slags skola hur vi tänker kring den. På så vis vet vi vad vi kan ha för
förväntningar på varandra och vår förhoppning är att det ska stärka samarbetet kring
det viktigaste vi har; barnen och deras utbildning. Förväntansdokumentet omfattar
såväl skolan som förskoleklassen och fritidshemmet.

Dokumentet innehåller följande rubriker:

● En konfessionell skola

● Utdrag ur läroplanen

● Förväntningar på oss som skola

● Förväntningar på dig som elev

● Förväntningar på dig som vårdnadshavare

● Förväntningar på oss som fritidshem

● Förväntningar på dig som elev på fritidshemmet

● Förväntningar på dig som vårdnadshavare

● Kontrakt



En konfessionell skola

Vi är en konfessionell friskola med kristendom som vår profil. Det betyder bland
annat att eleverna får en fördjupad undervisning i kristendom inom ämnet religion
utan konfessionella inslag. Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor
ska enligt lagen vara icke-konfessionell. Det innebär att det inte får förekomma
religiösa inslag. Undantag gäller dock för fristående förskolor och skolor med
konfessionell inriktning. I dessa får det förekomma konfessionella inslag i
utbildningen men inte i undervisningen. De konfessionella inslagen sker därför vid
schemalagda tillfällen som inte hör till ordinarie skolundervisning. Dessa
konfessionella inslag är morgonsamlingar och Chapel. För personalens del är det en
morgonbön varje dag innan eleverna börjar.

Eleverna förväntas närvara vid de konfessionella inslagen (morgonsamlingar och
chapel) men själva deltagandet är frivilligt. Det innebär att eleverna måste närvara,
men de kommer däremot aldrig att till exempel behöva be eller bekänna sig som
kristen.

Den förväntan vi har på undervisande pedagoger och personal

● respekt för skolans konfessionella profil

● närvara vid personalens morgonbön

● hålla en professionell linje mellan utbildning där konfessionella inslag är

möjliga, och undervisning där konfessionella inslag inte ska finnas

Den förväntan vi har på dig som elev

● närvara vid de konfessionella inslagen (morgonsamlingar och chapel) med

respekt

Den förväntan vi har på dig som vårdnadshavare

● förstå att skolans konfessionella profil är skolans hjärta

● förstå skolans hållning att eleverna ska närvara vid de konfessionella inslagen

(morgonsamlingar och chapel)



Utdrag ur läroplanen
”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång
ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars
utveckling och lärande.”
(Lgr11, 2.4)

Mål

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,

● successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre

arbetet i skolan, och

● har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i

demokratiska former.

Riktlinjer

Alla som arbetar i skolan ska

● främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala,

kulturella och fysiska skolmiljön.

Läraren ska

● utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och

för sitt arbete i skolan,

● svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och

undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande

ålder och mognad,

● verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande

över och utrymme i undervisningen,

● svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,



● tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och

● förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och

skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. (Lgr. 11, 2.3)

Förväntningar på oss som skola
Ni kan förvänta er av oss:

● att vi följer den svenska skolans styrdokument,

● att vi arbetar för att skapa trygghet och en stimulerande, trivsam skolmiljö,

● att vi alltid ingriper så fort man misstänker att någon blir kränkt,

● att skolans lärplattform aktivt används för löpande information,

● att vi ser samarbetet med vårdnadshavare som en viktig del i elevens

skolgång.

Förväntningar på dig som elev

● att du fullföljer dina skoluppgifter och läxor inom givna ramar,

● att du följer givna muntliga och skriftliga instruktioner,

● att du tar ansvar för skolarbetet genom att alltid ha med dig det du behöver till

varje lektion,

● att du tar emot stöd som erbjuds och göra ditt bästa,

● att du är villig att samarbeta med andra,

● att du passar skolans tider att du kommer till skolan utvilad och har ätit

frukost,

● att du visar omtanke och hänsyn till dem du har omkring dig,

● att du använder ett vårdat språk och avstår från svordomar av respekt för

skolans värdegrund,

● att du inte medverkar i någon form av kränkande behandling gentemot andra

elever eller vuxna,

● att du respekterar att skolan är en arbetsplats och att alla har rätt till arbetsro,

● att du tar ansvar för skolmiljön,

● att du följer skolans allmänna handlingsplaner som till exempel it-policy,

tobakskontrakt med flera.



Förväntningar på dig som vårdnadshavare

● att du flera gånger per vecka håller dig uppdaterad med informationen på

SchoolSoft,

● att du engagerar dig i ditt barns läxor och skoluppgifter och hjälper

honom/henne att ta ansvar för att de genomförs,

● att du ser till att ditt barn har med sig vad som behövs för dagen,

● att du vid sjukdom eller annan frånvaro anmäler det på SchoolSoft eller

telefon,

● att du kontaktar skolan om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts

för kränkningar,

● att du visar på ett positivt förhållningssätt till skolan gentemot ditt barn,

● att du deltar i skolans föräldramöten och utvecklingssamtal,

● att du tar kontakt med skolan om du undrar över något,

● att du ansvarar för att ditt barn är utvilat och har ätit frukost när det kommer till

skolan,

● att du ansvarar för att ditt barn tar sig säkert till och från skolan,

● att semesterresor, lägerresor m.m. förläggs till lov- och studiedagar,

● att du tar del av skolans allmänna handlingsplaner.

Fritidshem

Förväntningar på oss som fritidshem
Ni kan förvänta er av oss:

● att vi följer den svenska skolans styrdokument som gäller

fritidshemsverksamheten,

● att vi arbetar för att skapa trygghet och en stimulerande, trivsam

fritidshemsmiljö,

● att vi alltid ingriper så fort man misstänker att någon blir kränkt,

● att Schoolsoft aktivt används för löpande information,

● att vi ser samarbetet med vårdnadshavare som en viktig del i elevens

fritidshemsvistelse.



Förväntningar på dig som elev på fritidshemmet
● att du är villig att samarbeta med andra som vistas på fritidshemmet,

● att du visar omtanke och hänsyn till dem du har omkring dig,

● att du använder ett vårdat språk och avstår från svordomar av respekt för

skolans/fritidshemmets värdegrund,

● att du inte medverkar i någon form av kränkande behandling gentemot andra

elever eller vuxna.

Förväntningar på dig som vårdnadshavare
● att du flera gånger per vecka håller dig uppdaterad med informationen på

SchoolSoft,

● att du ser till att ditt barn har med sig vad som behövs för vistelsen på

fritidshemmet,

● att du vid sjukdom eller annan frånvaro anmäler det på SchoolSoft eller

telefon,

● att du kontaktar skolan om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts

för kränkningar,

● att du visar på ett positivt förhållningssätt till fritidshemmet gentemot ditt barn,

● att du tar kontakt med fritidshemmet om du undrar över något.



Kontrakt

Jag har tagit del av vad Sävsjö Kristna Skola förväntar sig av mig som elev samt
vilka regler som gäller på skolan. Jag lovar härmed att göra allt jag kan för att
uppfylla dessa förväntningar och att följa skolans regler.

_________________________________ den ____/____ 20____
Plats

_________________________________ ____________________
Elevens namn Årskurs

_________________________________
Elevens underskrift

Jag/vi har tagit del av vad Sävsjö Kristna Skola förväntar sig av mig/oss som
vårdnadshavare.
Jag/vi lovar härmed att göra allt jag/vi kan för att uppfylla dessa förväntningar samt
att se till att mitt/vårt barn uppfyller de förväntningar som ställts på honom/henne.
Jag/vi har tagit del av skolans ordningsregler.

_________________________________ den ____/____ 20____
Plats

_________________________________ _________________________________
Vårdnadshavares underskrift Vårdnadshavares underskrift

_________________________________ _________________________________
Namnförtydligande Namnförtydligande


