
 

Förväntanskontrakt  
Svenska Skolan i Berlin 

”Skolan och vårdnadshavare har ett gemensamt  
ansvar för elevernas skolgång och ska tillsammans  

skapa de bästa möjliga förutsättningarna för  
barns och ungdomars utveckling och lärande.”  

Läroplanen för grundskolan 2011 

Det viktigaste i samarbete är kommunikation. Vi har sammanställt några punkter som vi vill att du 
som vårdnadshavare tar upp med ditt barn.  

Vi förväntar oss av dig som elev att: 

Du respekterar alla andra barn och vuxna. 
Du uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt. 
Du medverkar till att skapa en bra arbetsmiljö med samarbetsvilja och arbetsro i klassrummet. 
Du alltid gör Ditt bästa när du arbetar i skolan. 
Du deltar aktivt i skolråd och möten för att vara med och bestämma om hur vår skola ska bli bättre. 
Du hjälper till att hålla vår skola ren och snygg och meddelar personalen om du märker att något har 
gått sönder eller inte fungerar. 
Du har ett vårdat bordskick och sitter lugnt vid maten. 
Du håller Dig till gruppen vid utfärder och följer lärarens instruktioner. 

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare att: 

Du talar i positiva ordalag om skolan med ditt barn.  
Du förmedlar till Ditt barn att skolan är viktig. 
Du deltar i enkätundersökningar som skickas ut från skolan.  
Du känner till och hjälper Ditt barn att följa skolans regler.  
Du kommer till föräldramöten och utvecklingssamtal. 
Du har kontinuerlig kontakt med skolans personal.  
Du uppmärksammar eventuella mobbningstendenser och andra skolproblem och meddelar 
skolpersonalen detta omgående. 
Ditt barn kommer till skolan mätt, utsövd, väl förberedd, med rätt utrustning och i tid, senast tio 
minuter innan skoldagens början. 
Du undviker att ta ledigt för ditt barn utöver loven. Om ledighet begärs, ansvarar vårdnadshavaren 
för att förlorat skolarbete tas igen. 

Om du, som barn eller vårdnadshavare, inte instämmer med punkterna ovanför, vill jag att du 
kontaktar skolan för att hitta en lösning.   

Jonas Höglund 
Rektor


