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Förväntansdokument Skandinaviska skolan i Maputo
Tanken med förväntansdokumentet är att ge barnen och eleverna goda förutsättningar till
utveckling och lärande i förskolan och skolan. Ett led i detta arbete är att förskolan, skolan
och hemmet tar ett ömsesidigt ansvar för att kommunikation och samarbete fungerar.
Dokumentet är tänkt att klargöra och tydliggöra våra förväntningar på varandra för att
bättre kunna möta varandra och därigenom få en bättre samverkan. Detta dokument gäller i
förskolan, skolan och fritidshemmet. De förväntningar vi har på eleverna i skolan och barnen
i förskolan skiljer sig åt på grund av barnens ålder. Vi anpassar våra förväntningar på
förskolebarnen efter deras ålder och möjligheter.
Förväntningar på dig som personal:
 Att du visar respekt och hänsyn mot alla på skolan genom att du är schysst, artig,
hjälpsam, vänlig och hälsar på andra på skolan
 Att du bidrar till att varje elev blir sedd och tagen på allvar
 Att du arbetar för att skapa en positiv stämning på skolan
 Att du handleder barnen och eleverna i att lösa konflikter
 Att du kommer i tid och välförberedd till lektioner
 Att du ger varje elev förutsättningar att nå målen som finns i läroplanen
 Att du använder ett vårdat språk utan svordomar eller kränkande uttryck
 Att du arbetar aktivt för att alla har någon att vara med på lektioner och raster
 Att du arbetar aktivt mot mobbing
 Att du är öppen för elever och föräldrars synpunkter
 Att du arbetar för en skola där barn, personal och föräldrar/vårdnadshavare känner
trygghet och tillit
 Att du strävar efter att ha en god kvalitet på undervisningen och arbetar för att
verksamheten ska bli bättre
 Att du verkar för att ha arbetsro på lektionerna
 Att du gör klassrumsregler tillsammans med din mentorsgrupp
 Att du som lärare och förälder i största möjliga mån överlåter åt en annan lärare
eller en annan personal att medla i en konflikt där ditt eget barn är med
 Att du har din mobil avstängd eller på ljudlös under lektionstid/aktivitetstid
 Att du är lojal mot skolan
Förväntningar på dig som elev/barn:
 Att du visar respekt och hänsyn mot alla på skolan genom att du är schysst, artig,
hjälpsam, vänlig och hälsar på andra på skolan
 Att du visar respekt mot djuren som finns på skolan
 Att du kommer välförberedd, har gjort läxor och har med dig böcker och skolmaterial
samt att du är i tid till lektionerna och deltar i skolans verksamhet
 Att du låter alla få vara med på rasterna
 Att du använder ett vårdat språk utan svordomar eller diskriminerade uttryck
 Att du är rädd om skolan, allt material och andras saker
 Att du plockar undan efter dig
 Att du respekterar skolans regler
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Att du pratar med en vuxen om du märker att någon gör något elakt eller någon är
utanför
Att du samsas om planen med de andra som är där och låter bli att skjuta bollar över
staketet

Förväntningar på dig som förälder/vårdnadshavare:
 Att du alltid meddelar skolan om ditt barns frånvaro
 Att du tar del av information från skolan
 Att du hjälper ditt barn med rätt utrustning så att ditt barn kan delta i skolans
aktiviteter
 Att du ser till att ditt/dina barn inte har nötter eller produkter som innehåller nötter
med sig till skolan eller på utflykter
 Att du hjälper ditt barn att ta ansvar för sina läxor
 Att ditt barn är utvilat, har ätit frukost och kommer i tid till skolan
 Att du markerar vikten av att ditt barn följer skolans regler
 Att du är uppmärksam på mobbingtendenser och ser till att personalen får veta om
något barn utsätts för obehag
 Att du talar om för personalen när ditt barn går hem
 Att du om du undrar över något, eller är missnöjd - i första hand talar med den
personal som är närmast berörd och andra hand rektor.
Ordningsregler
 Barnen/eleverna får inte lämna skolan utan någon vuxen eller en förälders tillstånd
 Barnen/eleverna får inte ta med mobiltelefoner till skolan
 Godis tar vi inte med till skolan
 Vi äter och dricker (endast vatten) inte på lektionerna
 Vi är ute på rasterna
 Ta bara hit leksaker om det är leksaksdag (inga elektroniska leksaker)
 Barnen/eleverna får inte vara ensamma på taket utan en vuxen
 Vi leker inte i omklädningsrummen
 Barnen/eleverna får inte gå in i poolområdet själva, det måste finnas minst en
simkunnig vuxen när man är på poolområdet
 Ta hand om dina saker, häng din väska, dina kläder och dina skor vid din plats/krok
 Vi klättrar eller hänger inte i palhotan
 Vi cyklar inte trehjuling på bollplanen, runt palhotan, i sanden eller på gräsmattan
 Sparkcykel cyklar vi endast på idrottsplanen
Poolregler
 Vi får inte putta i någon i vattnet eller trycka ner varandra under vattnet
 Vi får inte skvätta på dem som inte vill
 Vi ska duscha före och efter bad
 Det vi tar ut ur lådan lämnar vi tillbaka
 Vi får inte springa runt omkring poolen
 Vi får bara dyka på det djupa
 Vi måste gå upp när badvakten säger till
 Vi måste säga till badvakten när vi lämnar poolområdet
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Matregler
 Vi tvättar händerna innan vi äter
 I skolan ska vi smaka av allt, men om vi tar om får vi ta det vi vill. I förskolan serveras
vi lite av allt.
 Den som kommer försent till maten får ta mat sist
 Vi väntar med att ta om tills alla har tagit mat en gång
 I skolan sitter vi kvar vid bordet tills klockan har ringt. I förskolan sitter vi så länge de
vuxna ser att vi orkar.
 Vi äter upp den mat vi har tagit
 Vi dricker upp vattnet vi har tagit (vi dricker endast vatten från automaten)
 Vi får inte dela med oss av vårt mellanmål
 När vi har ätit mellanmål städar vi undan efter oss
 Vi tar en bit frukt, så att alla som vill ha får frukt. Sedan kan vi få ta mer.
Om du inte följer reglerna gör vi så här(gäller endast i skolan, fria och förskoleklass):
 Ger en tillsägelse direkt
 Ger en tillsägelse till
 Om du har ett föremål som är störande omhändertar läraren föremålet fram till
lektionens slut
 Utvisning från lektionen/aktiviteten under en begränsad tid
 Eleven ska samtala med rektorn
 Rektorn ska informera föräldrarna
 En vuxen har ett allvarligt samtal med dig efter lektionen/händelsen
 Möte mellan dig, dina föräldrar och din mentor
 Rektor startar en utredning
 Elevvårdskonferens där du, dina föräldrar, likabehandlingsgruppen samt rektor
deltar
 Rektor tilldelar eleven en skriftlig varning. Rektorn informerar föräldrar och styrelse.
 Rektor ger eleven och föräldrar möjlighet att yttra sig innan beslut om avstängning
tas
 Rektor beslutar om avstängning, rektor informerar elev, föräldrar och styrelse
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Läs igenom dokumentet och sänd det påskrivet tillbaka till skolan.
Jag har tagit del av informationen i följande dokument

_________________________________________
Elev

_________________________________________
Förälder

