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FORVENTNINGENE VÅRE  
 

På Skaun ungdomsskole vet vi at det er viktig å formidle tydelig hva vi forventer. Både fra elever, 

foresatte, ansatte og fra ledelsen på skolen. Forventningene utarbeides i samarbeid mellom ledelsen, 

ansatte, elever og foresatte og vi bruker dem på ulike måter.  

 

 

Forventningene til elevene danner grunnlaget for diskusjon om og utarbeidelse av klasseregler i starten på 

skoleåret i alle klasser på alle trinn. Gjennom det arbeidet får elevene et forhold til hva vi forventer og vi 

får med elevene på å uttrykke hvordan vi vil ha det sammen. Alle elever blir spurt om to spørsmål som 

danner grunnlaget for tydelige, positivt rettede regler:  

Hva skal til for at du kjenner at det er trygt her i klassen og på skolen?  

Hva skal til for at du skal lære mest mulig?  

Foresatte og elever holdes løpende orientert om hvordan eleven følger reglene, og dette er tema i alle 

utviklingssamtaler med foresatte og elever.  

Forventningene til elever og foresatte presenteres for foresatte i skolens brosjyre som vi lager i 

forbindelse med skolestart. Forventningene til foresatte tas også opp i foreldremøte og diskuteres.  

Forventningene til ansatte og ledelsen er tema i alle medarbeidersamtaler. Vi reviderer forventningene 

våre årlig. Sist ble forventningene endret våren 2019. 

 

Vi forventer at eleven 

1 Gjør sitt beste med skolearbeidet på skolen og hjemme.  

2 Bidrar til et godt arbeidsmiljø i klassen og på skolen. 

3 Viser respekt for medelever, voksne og inventar.  

4 Følger reglene som klassen lager. 

5 Snakker med en voksen hjemme eller på skolen hvis man er bekymret for seg selv eller medelever. 
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Vi forventer at den foresatte 

1 Viser positiv holdning til skolen og motiverer eleven for skolearbeid og til å følge skolens 
bestemmelser.  

2 Viser respekt for ansatte, medelever og andre foresatte. 

3 Snakker med, ikke om skolen dersom det er noe som er uklart eller vanskelig.  

4 Er gode forbilder for sitt eget og andres barn. 

5 Varsler skolen ved bekymring for eget eller andres barn. 

 

 

Vi forventer at den ansatte  

1 Gjør sitt beste for at alle føler at de duger.  

2 Kan faget sitt og møter presist og godt forberedt til timer.  

3 Er lojale til bestemmelser som gjelder for skolen og kommunen. 

4 Deltar aktivt i arbeidet i team, på trinn, i fagseksjon og i skolens utviklingsarbeid. 

5 Viser respekt for elever og foresatte og legger til rette for et best mulig samarbeid mellom skole og 
hjem. 

 

 

Vi forventer at alle i ledelsen 

1 Gjør sitt beste for at elever og ansatte føler at de duger.  

2 Følger opp den enkelte ansattes faglige og personlige behov.  

3 Er lojal til bestemmelser som gjelder for skolen og kommunen. 

4 Leder skolens utvikling gjennom aktiv deltakelse/medlæring. 

5 Viser respekt for elever og foresatte og legger til rette for et best mulig samarbeid mellom skole og 
hjem. 

 

 

 


