Servicedeklaration
Förskoleklass - årskurs 9
”I vår kommun är det dynamik, hållbar utveckling och delaktighet som ger oss trygghet, framtidstro
och livskvalitet”.
Vad är en servicedeklaration?
En servicedeklaration beskriver vad du kan förvänta dig när du nyttjar kommunens tjänster.
Vad är kommunens ansvar?
Kommunens ansvar är att tillhandahålla frivillig förskoleklass samt grundskola som är obligatorisk för barn
i åldern 7 – 16 år. Skolans verksamhet styrs av skollagen och verksamheten utgår från ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011”, där vikten av elevernas möjligheter för lärande betonas,
liksom elevernas sociala och demokratiska utveckling. Dessa tre områden lyfts även i Åre kommuns mål
för grundskolan: Bra skolresultat för alla individer och verksamheter. Stor trygghet för alla individer. Hög
delaktighet för alla individer och grupper.
Vad kan du förvänta dig av oss?

•
•
•
•
•
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Du som elev blir uppmärksammad dagligen, bemöts respektfullt och ges stöd i din utveckling utifrån
dina förutsättningar och behov.
Din lust att lära stimuleras genom variation och utmaningar i den dagliga undervisningen.
Vi har höga förväntningar på din förmåga och stärker din förståelse för hur ditt lärande kan utvecklas.
Vi använder moderna pedagogiska redskap för att utveckla undervisningsformerna.
Vi kommunicerar kontinuerligt med dig och dina föräldrar om din utbildning och skolsituation med stöd
av ett IT-baserat dokumentationssystem.
Du får vara delaktig i undervisningsplanering i en omfattning som anpassas efter din ålder
Du och dina föräldrar erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per termin.
Dina föräldrar bjuds in till föräldramöten för information och delaktighet minst en gång per termin.
Varje skola har elev- samt föräldraråd för att stärka delaktigheten i verksamhetens utveckling.
Skolverksamheten bedrivs i sunda och säkra miljöer.

Vad förväntar vi oss av dig?

•
•
•

Du som elev och förälder deltar i kommunikation kring din/ditt barns skolgång.
Du som elev och förälder förmedlar till skolpersonal om du upplever brister i verksamheten.
Du som förälder tar del av information om verksamheten och deltar i föräldramöten.

Har du synpunkter eller frågor?
Kontakta Åre kommuns kundservice telefon: 0647-161 00 eller maila are.kommun@are.se eller barnoch utbildningsnämndens brevlåda för synpunkter: synpunkterbun@are.se.

