
 
 
 

Dette kan elever og foreldre forvente fra ansatte   

 

 

● Ansatte utøver sitt yrke på en god yrkesetisk og profesjonell måte 

o Arbeidet utføres med kvalitet 

o Elevene møter engasjerte ansatte  

o Viser lojalitet ift felles visjon og verdigrunnlag  

 

● Ansatte legger til rette for et godt klasse- og læringsmiljø 

o Elevene blir sett og respektert som enkeltindivid 

o Tydelige og rettferdige voksne  

o Skaper en god atmosfære i klasserommet 

o Ingen elever blir utsatt for krenkelser og mobbing 

o Elevene opplever å lykkes og utfordres - både faglig og sosialt 

o Skolen har gode rutiner og holdninger som sikrer et trygt fysisk miljø 

 

● Ansatte har et konstruktivt samarbeid med foreldre 

o Foreldrene møtes på en respektfull og profesjonell måte 

o Foreldrene får nødvendig informasjon knyttet til sitt barn 

o Konflikter og vanskelige situasjoner håndteres iht gjeldende retningslinjer og 

planer for dette 

 

  



 
 
  

Forventninger til deg som forelder/ foresatt 
 

 
● Du viser engasjement og interesse for barnets skolegang.  

o Snakker positivt om skolen. 

o Tar aktivt del i leksene og følger opp disse i henhold til standardene. 

o Er lojal mot felles avgjørelser og beslutninger. 

 

 

● Du bidrar konstruktivt i samarbeidet med skolens ansatte.  

o Gir beskjed om forhold hjemme og på skolen som kan påvirke barnets 

læringssituasjon.  

o Leser og følger opp skriv og beskjeder fra skolen. 

 

 

● Du sørger for et godt grunnlag for læring.  

o At barnet møter uthvilt på skolen. 

o Sørger for at barnet har spist frokost og har med god matpakke. 

o Hjelper barnet med å få med seg hjemmefra det utstyret de trenger (tøfler, 

skiftetøy, egnede klær, bøker, gymtøy osv). 

o Hjelper barnet til å komme presis. 

o I minst mulig grad tar barnet ut av skolen (ekstra ferier) 

o Deltar på foreldremøter og samtaler 

 
 
 

  



 
 
 

Forventinger til deg som elev 
 
 

● Du er vennlig, høflig og hensynsfull ovenfor voksne og medelever 

o Snakker til de rundt deg på en fin måte 

o Tar ansvar for egne handlinger og valg 

o Gir beskjed til en voksen dersom du blir mobbet på skolen eller dersom du ser 

noen andre som ikke har det bra på skolen 

 

● For å lære må du bruke tiden på skolen godt.  

o Er engasjert og positiv i timene 

o Ber om hjelp når du ikke forstår og når noe er vanskelig 

o Er mottakelig for veiledning og bruker tilbakemeldingene du får for å forbedre 

deg 

o Viser god kvalitet på læringsarbeidet ditt 

 

● Du møter godt forberedt til skoledagen og skoletimene.  

o Nok søvn 

o Næringsrik frokost og matpakke 

o Har med utstyret som trengs (pennal, gymtøy, innesko, sykkel og annet 

turutstyr når det trengs). 

o Kommer presis 

o Gjør lekser 

 

● Du følger skolens regler for orden og oppførsel 

 
 

 
  



 

 
 

Gjensidige forventninger mellom ansatte  
 

 

 

● Lojalitet ift: 

o Felles visjon  

o Gjeldende prosedyrer, standarder og planer 

 

● Profesjonalitet – elevenes danning og læringsutbytte i fokus 

o Du tar ansvar for at arbeidet blir utført med god kvalitet 

o Du tenker kontinuerlig forbedring (dokumentere, evaluerer) 

o Du er endringsvillig- ift forskning og et samfunn i utvikling  

o Du er fleksibel og løsningsorientert 

o Alle elever er våre elever 

 

● Aktiv og engasjert bidragsyter i fellesskapet 

o Du viser respekt for og tillit til dine kolleger  

o Du bidrar til refleksjon og deling av pedagogisk arbeid og beste praksis 

o Du utfordrer deg selv og dine kolleger (ut av komfortsonen)  

o Vi gjør hverandre gode ved å gi og ta imot konstruktiv kritikk – jf ”tydelig, tidlig 

og blid” 

 

● God orden og struktur 

o Du møter til avtalt tid – viser respekt for dine kollegers tid  

o Utstyr og materiell blir satt på plass – lojalitet ift 5S 

 


