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 FÖRVÄNTANSDOKUMENT  

Edsele friskola och fritidshem 

 

Förväntan: En tro och ett antagande att något kommer att vara på ett visst sätt 

i framtiden, oftast att det kommer att bli bra. 

 

Förväntningar är något som vi själva skapar och bär med oss varje dag. Ibland är 

förväntningarna stora, ibland är de små, men gemensamt för dem alla är att det känns väldigt 

bra när de infrias eller ännu hellre överträffas. Edsele friskolas ambition är att vi både ska 

motsvara era förväntningar, ibland ska vi även överträffa dem. 

 Verksamheten på friskskolan vilar på tre ben: Elever, Föräldrar och Pedagoger. Alla tre 

behövs för att vi ska nå både kunskapsmål och sociala mål, i samband med detta finns 

ömsesidiga förväntningar. Syftet med detta dokument är att tydliggöra vad vi kan förvänta oss 

av varandra. Min erfarenhet är att tydlighet skapar trygghet. 

 

Edsele friskola förväntar sig av dig som vårdnadshavare: 

- Att du ser till att ditt barn har ätit frukost 

- Att du hjälper ditt barn att komma i tid till skolan 

- Att ditt barn har fått tillräckligt med sömn 

- Att ditt barn har rätt utrustning med sig. ( Kläder efter väder samt aktuellt skolarbete ) 

- Att du aktivt tar del i ditt barns vardag; ( Hemuppgifter, tar del av information, möten 

med mera.) 

Som förälder kan du förvänta dig av Edsele friskola: 

- Att vi behandlar alla barn olika utifrån deras egna unika behov. 

- Att vi motverkar mobbing och kränkningar 

- Att vi ständigt arbetar för att skapa arbetsro och trivsel 

- Att vi ständigt arbetar för allas lika värde. 

- Att vi gör oss tillgängliga när ni har behov av oss. 

Edsele friskola förväntar sig av dig som elev: 

- Att du är på rätt plats på rätt tid med rätt utrustning. 

- Att du har sovit ordentligt 



 

 

 

 

- Att du har ätit frukost. 

- Att du följer våra ordningsregler. 

- Att du respekterar andra och använder ett vårdat språk. 

Som elev kan du förvänta dig av Edsele friskola: 

- Att vi hjälper dig om du får det jobbigt eller svårt. 

- Att vi verkligen bryr oss om dig, dina förmågor och ditt skolarbete 

- Att ingen ska få kränka eller trakassera dig 

- Att vi respekterar dig och ser dig varje dag. 

- Att du ska känna dig trygg och säker överallt på skolan. 

 

 

Som ni alla ser så finns det en hel del som vi kan förvänta oss av varandra, kom ihåg att en 

förväntning har en positiv klang. Väl mött till i den nya vårterminen 2017. 

 

Anette Linné 

Rektor och förskolechef 

Edsele den 20170209 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Klipp av och lämna åter till skolan så vi ser att förväntans dokumentet kommit fram: 

 

Vi har tagit del av detta dokument tillsammans: 

_____________________________  

Elev i åk.________ 

    __________________________ 

Vårdnadshavare/ förälder  

____________________________ 

Vårdnadshavare/ förälder 

 


