Servicedeklaration för grundskolan
Din åsikt är viktig för oss. Har du synpunkter på vår verksamhet? Berätta
det för oss! Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och
förbättra våra verksamheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

Dina synpunkter kan du lämna via vår e-tjänst på hemsidan.

Grundskolan inklusive grundsärskolan
Grundskoleutbildning kan genomföras i flera olika skolformer, förutom i
grundskolan även i grundsärskolan, specialskolan, sameskolan eller i
förberedande dansarutbildning. Riksdag och regering beslutar om
ramarna för grundskolan genom skollag, förordningar och läroplan.
Kommunen och rektor har huvudansvar för den dagliga verksamheten.
Förskoleklass är en egen skolform som har ett stort inslag av skapande
arbete och lek. Syftet är att stimulera elevernas utveckling och lärande
och förbereda för fortsatt utbildning.
Grundsärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en
utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen
ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling,
social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i
samhället.
Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och utveckla deras förmåga att
självständigt söka kunskap. Grundskolan ska ge en bra grund för fortsatt
utbildning och ska bidra till personlig utveckling för alla elever. Den ska
förbereda eleverna för aktiva livsval, främja allsidiga kontakter och social
gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Detta kan du förvänta dig av oss:
•
•
•
•

En likvärdig utbildning baserad på forskning och vetenskaplig grund,
anpassad efter eleven, oavsett vilken skola eleven går i.
Att alla som arbetar i skolan bidrar till att alla elever ska känna sig
trygga, respekterade och delaktiga i skolans verksamhet.
En skola som arbetar aktivt och medvetet med normer och
normkritik där alla människors lika värde står i centrum.
En god kommunikation med dig som vårdnadshavare. Tillsammans
skapar vi en god pedagogisk verksamhet för ditt barn.

Detta förväntar vi oss av dig:
•

Att du som elev tar ett ökat personligt ansvar för din utbildning och
arbetsmiljö i skolan i takt med stigande ålder.

•

Att du som vårdnadshavare är delaktig i ditt barns skolgång och för
en god dialog med skolan för att tillsammans utveckla
verksamheten.

Så här bidrar vi till ett hållbart samhälle:
Kommunplanens målsättningar som grundar sig på Agenda 2030 målen
om ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle styr vårt
arbete, liksom att följa de lagar och förordningar som vi inom barn- och
utbildningsförvaltningen har att förhålla oss till.
Enligt skollag och läroplan är vi ålagda att skapa likvärdiga förutsättningar
för alla barn och elever, oavsett ursprung, modersmål, funktionsvariation,
landsbygd eller tätort samt socioekonomisk bakgrund. Skolan har ett
kompensatoriskt uppdrag för att hjälpa alla elever att nå utbildningens
mål utifrån deras individuella förutsättningar. Enligt läroplanen ska skolan
inte bara efterleva hållbarhetsmålen utan också föra kunskapen vidare
och utbilda barn och elever i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

