
  

  

  

 
 
 

  

  

I Ekebyskolan förväntas alla, såväl personal, 
vårdnadshavare som barn/elev, ställa sig bakom 
skolans värdegrund. 

 

 

EKEBYSKOLAN  

TEKNIKVÄGEN 25  

BOX 29 · 186 21 VALLENTUNA  

TFN 08-587 852 80  

EKEBYSKOLAN@VALLENTUNA.SE EKEBYSKOLAN 
WWW.VALLENTUNA.SE/EKEBYSKOLAN 

 

Förväntansdokument gällande 
vårdnadshavare 

 

Vi förväntar oss att du som vårdnadshavare 

• uppmuntrar ditt barn att respektera och följa skolans regler 
och betonar att skolan och dess verksamhet går i första hand. 
 

• är delaktig i ditt barns vardag genom att hjälpa ditt barn med 
läxor, tar del av information, deltar vid möten som till exempel 
utvecklingssamtal och föräldramöten samt gärna besöker och 
deltar i verksamheten. 
 

• ser till att ditt barn kommer väl förberett för dagens verksamhet, 
exempelvis har sovit tillräckligt och ätit frukost. 
 

• hjälper ditt barn att komma i tid och ha med den utrustning 
(kläder, material) som behövs för dagens verksamhet. 
 

• sjukanmäler ditt barn samt följer skolans allmänna riktlinjer 
vid sjukdom. 
 

• för en dialog med berörda pedagoger om det som rör ditt barn. 
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Förväntansdokument gällande 
barn/elev 

 

Vi förväntar oss att du som barn/elev 

• bemöter alla med vänlighet och respekt. 
 

• använder ett vårdat språk. 
 

• med stigande ålder tar ökat ansvar för ditt skolarbete samt att 
du tar ansvar för att komma i tid, ha rätt utrustning och för att 
vara på rätt plats. 
 

• ger dig själv och andra arbetsro. 
 

• respekterar och följer skolans lokala regler. 
 

• är varsam om skolans inre och yttre miljö och aktsam om 
skolans material. 
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Förväntansdokument gällande personal 

 

Du kan förvänta dig att 

• vi har viljan att möta och utmana varje barn där det står 
genom att se varje barns olika förutsättningar. 
 

• vi arbetar för att ditt barn ska nå de uppsatta målen. 
 

• vi önskar ett nära samarbete med hemmet. 
 

• vi arbetar aktivt för att förebygga och stoppa mobbning. 
 

• vi ger kontinuerlig information gällande ditt barn. 
 

• vi gör vårt bästa för att du ska känna förtroende för oss. 


