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Elev- och föräldrademokrati på
Bergsåkers skola
Syfte
Dokumentet beskriver hur elev och föräldrademokrati på Bergsåkers skola organiseras och
kommuniceras. Dokumentet är framarbetat av Skolrådet och fastställs av skolans rektorer.

Föräldrarådet
Om föräldrarådet...
Föräldrarådsrepresentanterna ska vara en länk mellan lärarna och föräldrarna.
Föräldrarådsrepresentanterna är föräldragruppens språkrör.
Föräldramöten bör planeras av läraren och föräldrarådsrepresentanterna tillsammans.

Vad gör föräldrarådet?
- Diskuterar frågor som berör elevernas vardag i skolan
- Arrangerar temakvällar exempelvis nolltolerans, droger
- Samarbetar med elever och lärare
- Se till att större frågor som inte kan lösas i föräldrarådet bollas vidare till skolrådet
Från Föräldrarådets möten ska minnesanteckningar skrivas. Dessa ska läggas upp på
Schoolsoft inom sju dagar efter mötet.
Föräldrarådet ska träffas minst två gånger per termin. På dessa möten är normalt ej skolans
personal närvarande. Om de inte särskilt bjuds in.

Val till föräldraråd
Respektive klassföreståndare ansvarar för att hålla ett föräldramöte med sin klass.
Alla klasser ska ha haft sitt föräldramöte senast den 1 oktober.
Föräldramötet utser upp till två föräldrar från varje klass som representerar föräldrarna i
föräldrarådet. De utsedda föräldrarna är valda fram till vårterminens slut och är varandras
suppleanter.

Elevrådet
Varför elevråd?
Elevrådet ska verka för skolans alla elever i frågor som rör eleverna, deras verksamhet och
deras utbildning. Elevernas intresse ska alltid sättas främst. Elevrådet ska föra elevernas
gemensamma talan i aktuella frågor.

De vuxnas roll i elevrådet
Det är de vuxna på skolan som ansvarar för att elevrådsmötena genomförs på ett riktigt sätt.
Som vuxen ansvarig ska man delta i alla möten och vara tillgänglig för eleverna. Dessutom ska
man fungera som en länk till övrig personal på skolan och informera om vad elevrådet beslutat
eller har kommit fram till. Det är också viktigt att den vuxna personen ser till att både gruppen
och nya elevrådsrepresentanter får all information och handledning som behövs för att kunna
göra ett bra jobb.

Elevrådets uppgifter
Var och en som är elevrådsrepresentant har en viktig uppgift, det är alltså inte bara den som är
ordförande eller sekreterare som ska ”göra jobbet” under elevrådsmötena.
Vanliga uppgifter som elevrådsrepresentant
Man ska naturligtvis närvara vid elevrådets möten och vara med och fatta beslut, men ibland
dyker även andra saker upp vid sidan om. Tillsammans i elevrådet får man då utse någon eller
några som tillfälligt har hand om ett visst projekt. Det kan till exempel vara att planera en
aktivitetsdag för alla elever, att ta hand om beställningar av skoltröjor eller att gå och prata med
rektorn om en viktig fråga som rör alla.
Ordförandens uppgifter
Den som är ordförande i elevrådet leder elevrådsmötena. Han eller hon är den som leder
dagordningen på mötena och fördelar ordet bland de som vill säga något. Dessutom är det
ordföranden som blir intervjuad om t.ex. lokaltidningen vill ställa frågor kring något projekt som
rör skolan.
Sekreterarens uppgifter
Sekreteraren har till uppgift att skriva protokoll på elevrådets möten. För att hinna med att skriva
ned allt som tas upp under mötet är det bra att skriva korta minnesanteckningar och direkt efter
mötets avslutande sätta sig och skriva rent. Därefter skickar sekreteraren protokollet till alla
elevrådsrepresentanter eller till den vuxna personen som är ansvarig.

Skolrådet
Skolrådets sammansättning
Avsikten med skolrådet är framförallt att ge förälder/vårdnadshavare och elever en starkare
ställning när det gäller information, inflytande och påverkan. Det innebär att dessa grupper
gemensamt skall ha fler representanter än rektor och personal.
I skolrådet skall ingå:
● Representanter för föräldrar/vårdnadshavarna
● Representanter för eleverna
● Representanter för personalen
● Rektorerna

Rektorerna fastställer skolrådets sammansättning efter samråd med de ingående grupperna
Rektorerna fastställer för varje läsår vilka ledamöter och eventuella ersättare som skall ingå i
skolrådet efter förslag från de ingående grupperna.
Ordförande, vice ordförande och sekreterare utses inom skolrådet.
Sammankallande till mötet är rektorerna eller av rektor utsedd person.
Rektorerna ansvarar för att information om skolrådet läggs ut på Schoolsoft.

Skolrådet arbetar inom följande områden
●
●
●
●
●

●
●

Stöttar skolledningen med skolans långsiktiga utveckling
Stöttar skolledningen även med mera handfasta frågor som lokaler o personal
Hjälper till med marknadsföring av skolan via olika informationskanaler
Utvecklar nya samarbetsformer och informationskanaler
Arbetar även i projektform (tema) med fokusfrågor. Fokusfrågor är nolltolerans,
andra kan vara IT i skolan samt individen i centrum. För dessa projekt avsätter
rektorerna årligen en summa pengar
Samverkar med andra organisationer, exempelvis BRÅ-gruppen
Skolrådet träffas tre gånger per termin

Sammanträden
Skolrådet bör sammanträda minst tre gånger per termin.
Vid sammanträden skall protokoll föras. Efter justering skall protokollet vara tillgängligt för
föräldrar/vårdnadshavare, elever och personal på SchoolSoft.

Skolrådets beslut
Beslut fattas med enkel majoritet. En strävan är att beslut fattas i enighet. Innan formella beslut
fattas avseende betydande organisations och lokalförändringar skall skolrådets yttrande
begäras i frågan.
Skolrådet får inte behandla frågor som berör
● enskild elev
● enskild personal
● uppgifter som omfattas av sekretess

Slutord
Dokumentet är framtaget av Skolrådet. Innehållet uppdateras regelbundet.

Kontaktuppgifter
Lars-Erik Stark, ordförande i föräldrarådet
070-522 80 14, klbab@hotmail.com
Patrik Jonasson, ordförande i skolrådet
070-219 83 60, fury72@gmail.com

