
Skolan har, i samråd 

med vårdnadshavare, 
arbetat fram dessa     
dokument kring vilka   

förväntningar vi kan ha 
på varandra.  

Många saker kan för oss 
vuxna vara självklara 
men inte alltid för     

barnen.  
Vi vill  därför att Du och 

Ditt barn läser och     
diskuterar dessa        

tillsammans. 

Skriv era namn på den 
bifogade talongen. Då 

vet vi att ni tagit del av 

innehållet. 

 

Vänliga hälsningar 

Personalen på              

Backaskolan 

 

 
Utbildningschef Helena Kindh 0411-577195 

Rektor Ingela Dahlqvist  0411-577536 
 

Fö r vänt n ingar   

o ch   
Fö r hå l ln ings s ä t t  

 

Fö r vänt n ingar   
o ch   

Fö r hå l ln ings s ä t t  
 

Var mot andra 

som du vill att 
andra ska vara 

mot dig 

Tfn: 0411-577538 

 

 



 Vi arbetar för att skapa trygghet 

för barnen. 

 Alla möts med hänsyn, vänlighet 

och respekt. 

 Personalen i skola och fritidshem 

samarbetar. 

 Vi alltid tar tag i mobbing eller 

annat olämpligt uppträdande. 

 Vi alltid kontaktar Er om något      

särskilt har hänt. 

 Vi strävar efter arbetsglädje för 

alla. 

 Vi vill ge varje barn det stöd det    

behöver. 

 Vi uppmuntrar artighet, vänlighet 

och gott uppförande. 

 Vår strävan är en lugn och     

trivsam skolmiljö. 

 Varje barn skall känna att det  

duger. 

 Vi bjuder in till utvecklingssam-

tal. 

 Ni är välkomna till skolan. 

Vi förväntar oss av dig 

som vårdnadshavare 

att: 
 Ditt barn kommer i tid till skolan/

lektionerna 

 Ditt barn är utvilat och har ätit frukost.                                 

Då orkar ditt barn med skoldagen bättre. 

 Ditt barn är rätt utrustat för skoldagens alla 

aktiviteter. 

 Du intresserar dig för barnens skoldag och            

hemuppgifter. 

 Ledigheter utöver skolloven undviks. 

 Du är uppmärksam på mobbingtendenser.                       

Kontakta skolan om du får veta att något 

barn utsätts för obehag. 

 Du tar kontakt med skolan om du är miss-

nöjd med något. Vi kan bara förbättra    
sådant som vi får kännedom om. 

 Du håller kontakt med ditt barns lärare och 

fritidshemspersonal. Besök gärna        
verksamheten vid flera tillfällen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi förväntar oss av 
dig som elev att: 
 
 
 Du uppträder hänsynsfullt, artigt 

och vänligt. 

 Du visar respekt för alla. 

 Du använder ett vårdat språk. 

 Du lyssnar på andra och väntar 

på din tur. 

 Du använder ett trevligt     

bordsskick. 

 Du hjälper till att hålla skolan 

ren och snygg. 

 Du ger förslag till klassråd och 

elevråd/matråd om förbättring-
ar. 

 Du kommer i tid till lektionerna. 

 

Ni kan förvänta Er 
av oss på 
Backaskolan att: 


