
 
 

Victoriaskolan y Engelbrektsgatan 1 y 411 27 GÖTEBORG 
Tel: +46 (0)31 – 388 98 60 y www.victoriaskolan.se y info@victoriaskolan.se 

 

 

 

 

Förväntansdokument för Victoriaskolan 
Vad Victoriaskolan förväntar sig av dig som elev 
 

x Du uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt 
x Du tar ansvar för din utbildning genom att vara väl förberedd varje skoldag 
x Du sköter dina hemuppgifter 
x Du medverkar till att skapa en god arbetsmiljö där samarbetsvilja, arbetsro i klassrummet 

och respekt för andra elever och vuxna är viktiga beståndsdelar 
x Du främjar elevdemokrati genom att visa respekt för andras ställningstaganden och 

yttringar men glömmer inte bort att stå upp för dina egna värderingar och åsikter 
x Du hjälper till att hålla vår skola snygg och ren 
x Du bidrar till att skapa matro i vår matsal och har ett vårdat bordsskick  
x Du använder inte mobiltelefonen på Läroverket 

Vad Victoriaskolan förväntar sig av dig som förälder 
 

x Du har kontinuerlig kontakt med skolans personal 
x Du deltar i föräldramöten och kommer på utvecklingssamtal 
x Du tar aktivt del i ditt barns skolgång genom att prata om skolan hemma 
x Du uppmärksammar eventuella kränkningar eller andra skolproblem och gör skolans 

personal uppmärksam på det du sett eller hört 
x Du hjälper ditt barn till en bra skolgång genom att se till så att hon/ han kommer till 

skolan mätt, utsövd, väl förberedd och med rätt utrustning 
x Du intresserar dig för ditt barns hemuppgifter och tar ansvar för att detta sköts på ett 

tillfredsställande sätt 
x Du känner till och hjälper ditt barn att följa skolans ordningsregler 
x Du tar ansvar för att ditt barn är i skolan alla läsårets skoldagar och undviker att ta ledigt 

på skoldagar 
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Vad du kan förvänta dig av Victoriaskolan 
 

x Alla vuxna på skolan tydliggör vilka förväntningar som finns och vad som gäller för 
arbetet i skolan 

All personal arbetar för att skapa trygghet för barnen genom att: 
x Alla barn ska bemötas med hänsyn, vänlighet och respekt 
x Vi organiserar arbetet så att varje barn lär känna flera barn och vuxna 
x Skolan alltid aktivt arbetar mot kränkningar och att inget barn ska känna oro eller rädsla 

över att gå till skolan 
x Berörd personal tar kontakt med barnets familj om något särskilt hänt 
 

All personal arbetar för en god kvalité på verksamheten genom att: 
x Vi strävar efter arbetsro och en trivsam miljö 
x Alla barn blir sedda och att vi anstränger oss för att finna varje barns styrka samt att 

framhålla vad barnet är bra på 
x Vi tillsammans med elev och föräldrar utarbetar en individuell utvecklingsplan för eleven 

under läsåret 
x Vi utvärderar kontinuerligt vårt och barnens arbete och är öppna för andras synpunkter 
x Du som förälder känner dig välkommen till skolan 
x Vi arbetar för jämlikhet och mot all form av diskriminering 
x Varje barn ska känna att jag kan och jag duger 

 
 

 

 

Julieta Lodeiro, Skolchef & Rektor, tillsammans med personal vid Victoriaskolan 

  


