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Vårt arbete med våra 
förväntningar och hur vi 
skapar arbetsro 
 
Detta gör vi 

För att öka trivsel, arbetsro och studieresultat vill vi genomföra ett praktiskt 
värdegrundsarbete som syftar till att förstärka den värdegrund som skollagen och läroplanen 
anger, samt skapa en miljö som är utvecklande för elevernas lärande.  

Vi vill på ett strukturerat sätt förtydliga för eleverna de värderingar som skolan står för vad 
gäller bemötande, ansvar och fokus på skolarbetet. Vi har valt att arbeta på detta sätt 
eftersom det har forskningsstöd för att skapa ordning och reda, dessutom involveras 
eleverna, se skolverkets hemsida. 

Detta görs genom att vi arbetar aktivt och konkret med hur man gör i olika situationer. 
Kurator kommer under en period att träffa alla klasser varje vecka för värdegrundsarbete 
med olika teman. Klassföreståndare kommer att ha uppföljande diskussioner i klasserna. 
Värdegrunden levandegörs och motiveras genom att vi påminner om de förväntningar och 
ordningsregler vi har för att skolarbetet ska lyckas.  

Om ändå…. 

Om elever glömmer bort, eller struntar i förväntningarna och behöver extra träning kommer 
klassföreståndaren att kontakta er och berätta vad vi gör och vilket stöd ni kan ge. 

 

 

 

 



 

 

Inflytande 

Eleverna kommer att kunna påverka detta genom trygghetsenkäten, genom 
klassrepresentanter, elevskyddsombud och elevråd, samt genom att lämna brev till 
trygghetsteamet eller elevhälsan. 

Ni vårdnadshavare bjuds i ett första steg in till ett föräldramöte den 30 januari för att 
påverka och diskutera. Under läsåret kan ni alltid fråga personalen på skolan om ni undrar 
något. 

Samarbete med vårdnadshavare 

Skola och hem behöver stå enade för att nå bästa möjliga resultat. Vi behöver samarbeta 
med er för att göra detta bra.  

Vi önskar därför att ni pratar med era ungdomar om förväntningarna och våra regler. Ni 
kommer att bli informerade om hur arbetet fortskrider. Vi hoppas att värdegrundsarbetet 
ska främja goda studieresultat, stolta elever och vårdnadshavare.  
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Innehåll: 

Ordningsregler 

Konsekvenstrappa 

Förväntningar 

Utdrag ur Likabehandlingsplanen 

Problematisk frånvaro 

Vårdnadshavares deltagande 
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