
Det hänger på mig och jag kan göra något åt det – jag, vi, tillsammans i det livslånga lärandet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Det hänger på mig och jag kan göra något åt det – jag, vi, tillsammans i det livslånga lärandet. 

 
 

 

Förväntansdokumentet vänder sig till dig som är elev, 

vårdnadshavare och personal i Norbergs skolor. 

 

”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för 

elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna 

för barns och ungdomars utveckling och lärande.” (Lgr11) 

 

Som elev kan du förvänta dig att: 

 vi lyssnar på dig 

 vi bemöter dig respektfullt och trevligt 

 vi gör vårt bästa för att du ska lyckas i ditt skolarbete 

 vi arbetar för att nå de uppsatta målen i våra styrdokument 

 vi informerar dig om dina studier och din 

kunskapsutveckling 

 du får information om vad som är aktuellt på skolan 

 vi arbetar effektivt för att förebygga mobbning, kränkande 

behandling och diskriminering 

 

Som förälder/vårdnadshavare kan du förvänta dig att: 

 du genom Infomentor får information om ditt barns 

kunskapsutveckling 

 du får information om vad som är aktuellt på skolan 

 du blir professionellt bemött 

 du får hjälp när du har frågor kring ditt barns skolgång 

 vi lyssnar på dina synpunkter om skolans verksamhet  
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Som personal i Norbergs skolor förväntar vi oss av dig som 

elev att: 

 du uppträder respektfullt och trevligt mot både kamrater 

och vuxna 

 du hjälper till att hålla skolan ren och fin och ser till att 

någon vuxen får veta om något gått söner eller blivit förstört 

 du är en bra kamrat och inte accepterar mobbning i någon 

form 

 du gör ditt bästa för att du ska lyckas med din 

kunskapsutveckling 

 du följer våra ordningsregler 

 du lyssnar på kamrater och vuxna 

 du tar ansvar för det skolmaterial som du blir tilldelad 

 att du på ett ansvarsfullt sätt använder sociala medier 

 

Som personal i Norbergs skolor förväntar vi oss av dig som 

förälder/vårdnadshavare att: 

 ditt barn har ätit frukost och är utsövd när hen kommer till 

skolan 

 du uppmuntrar och stöttar ditt barn i hens 

kunskapsutveckling 

 du har ett positivt förhållningssätt till skolan 

 ditt barn kommer till skolan i tid 

 du alltid anmäler frånvaro till skolan och fritidshemmet 

genom Infomentor eller per telefon 

 du kontaktar skolan om du tycker att något inte fungerar 

tillfredsställande 

 du regelbundet tar del av information som publiceras på 

Infomentor 

 du kommer på utvecklingssamtal och föräldramöten 

 du tar ansvar för ditt barns användande av sociala medier 
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