
                           

     FÖRVÄNTANSDOKUMENT

Hannaskolan är en skola med en kristen profil. Skolan är öppen för alla oavsett sexuell 
läggning, kön, religion eller etnisk tillhörighet. Skolan består av troende och icke troende 
elever. Ett ledord på Hannaskolan är RESPEKT. Vår målsättning är att alla skall känna att de 
får plats och att vi tillsammans utvecklar en accepterande och bejakande atmosfär. Här har du 
en viktig roll som elev på skolan.

Som elev kan du förvänta dig av oss…

  att vi bemöter dig med respekt
  att vi bryr oss om dig
  att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig om du råkar illa ut
  att vi kommer att ingripa mot alla former av mobbing
  att vi kommer att ingripa mot alla former av kränkande tilltal
  att vi ska se till att du får en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt
  att vi kommer att göra allt för att du kan få så mycket kunskaper som möjligt

Vi förväntar oss av dig som elev…

  att du bemöter andra med respekt, lärare, elever och annan personal.
  att du respekterar andras åsikter vad de än står för, vilket innebär att du inte behöver 

ha samma åsikt
  att du respekterar skolans policy – att du använder ett vårdat språk och inte 

praktiserar svordomar och elakt förtal, vilket innebär att du inte ger näring åt förakt mot 
andra p.g.a. tro, sexuell läggning, kön eller etnisk tillhörighet.
  att du deltar på skolans morgonsamlingar samt den ”storsamling” som hålls varje 

fredag. Du behöver inte be men det är viktigt att du respekterar att bön och bibelläsning 
förekommer på morgonsamlingarna.
  att du aldrig bidrar till att någon råkar illa ut
  att du aldrig medverkar till någon form av skadegörelse
  att du passar tider och tar ansvar för skolarbetet
  att du är utvilad och har ätit frukost



Som vårdnadshavare kan du förvänta dig av oss…

  att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet i skolan
  att vi arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö
  att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer
  att vi ingriper mot alla former av kränkningar
  att vi bryr oss om ditt barn

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare…

  att du hjälper ditt barn ta ansvar för skolarbetet
  att du ser till att barnet kommer i tid
  att barnet är utvilat och har ätit frukost
  att du ställer upp skolans värdegrund
  att du meddelar skolan om du märker att ditt barn råkat illa ut i skolan
  att du meddelar oss om ditt barn gjort någon annan illa
  att du deltar på föräldramöten

 
 
Vi har läst och godkänt förväntansdokumentet
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Fylls i av skolan:
Ort:_____________________________ Datum:_________________________

…………………………………...............
Rektor

…………………………………...............
Klassföreståndare/mentor


