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Förväntansdokument
Lemshaga Akademi har följande förväntningar på dig som elev:
•

Att du lever upp till och bidrar till skolan gemensamma värdegrund:
https://lemshaga.se/praktisk-info/pedagogisk-profil/

•

Att du genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån dina förutsättningar, tar ansvar för ditt
lärande och bidrar till en god arbetsmiljö

•

Att du visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det
gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.

Lemshaga Akademi har följande förväntningar på dig som förälder:
•

Har du valt att placera ditt barn på Lemshaga Akademi har du också läst och är positiv till
skolans vision och pedagogiska profil.

•

Du har också tagit del av och samarbetar för att skolans regler respekteras och följs.

•

Genom att skapa förutsättningar i form av tid och engagemang för att hjälpa ditt barn med
läxor och andra förberedelser betonar du att skolarbetet är viktigt.

•

Att du eftersträvar en konstruktiv och respektfull dialog i samarbetet med skolan.

•

Du samarbetar med skolan kring ditt barns sociala utveckling.

•

Att du inte pratar illa om skolan eller personal inför ditt barn utan istället vänder dig direkt till
berörd person på skolan med dina tankar och funderingar.

•

Via skolans informationssystem håller du dig uppdaterad beträffande vad som händer på
skolan

•

Du ställer upp på och identifierar dig med skolans vision om ett nära samarbete mellan skola
och hem vilket t.ex. innebär ett aktivt deltagande på utvecklingssamtalen, föräldramöten,
lägerskolor och liknande.

•

Att du är en god förebild genom att hälsa och upprätthålla en nyfiken och välkomnande
attityd i mötet med andra barn, föräldrar och skolans medarbetare.

Som förälder på Lemshaga Akademi kan du förvänta dig att:
•

Skolan tydliggör och ger exempel på hur skolans vision och pedagogiska profil omsätts i
praktiken.

•

Skolan följer nationella och lokala styrdokument.

•

Ditt barn omges av engagerad och kompetent personal som ser just ditt barn och i sitt
ansvar för ditt barns lärande ställer höga krav på eleverna såväl kunskapsmässigt som
socialt.

•

Om problem uppstår hanteras situationen genom en professionell, konstruktiv och respektfull
dialog i samarbete med hemmet.

•

Skolan samarbetar med dig kring ditt barns sociala utveckling.

•

Informationen från skolan, såväl beträffande verksamheten som kring det egna barnet ska
vara relevant samt lätt att ta till sig både innehållsmässigt och tekniskt.

•

Lemshaga Akademi strävar efter att utgöra en trygg miljö med strategier för att arbeta med
och hantera situationer som skapar otrygghet.

•

Lemshaga Akademis pedagoger får kontinuerlig fortbildning för att utvecklas till trygga ledare
och goda förebilder.

•

Ditt barn möts av en positiv, nyfiken och välkomnande attityd.

Jag har som elev läst och ställer upp på ovanstående förväntningar:
Namn:

Datum:

Jag har som vårdnadshavare läst och ställer upp på ovanstående förväntningar:
Namn:

Datum:

