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Lärande
Berghult-Tolleredsenheten

Handlingsplan för föräldrainflytande
Berghult / Tollered
Målsättning
Föräldrarna upplever att de har möjligheter att framföra sina synpunkter och att
personalen lyssnar på och så långt det går tar hänsyn till deras synpunkter.
Åtgärder
• Föräldramöten
• Utvecklingssamtal
• Upprättande av åtgärdsprogram
• Enhetsråd
• Arbetsenhetsråd
• Utvärdering av verksamheten

Föräldramöten
Vi har ett föräldramöte per termin. Vårdnadshavarna får kallelse med dagordning
minst en vecka före föräldramötet. Vårdnadshavarna har möjlighet att påverka
dagordningen. På föräldramötet sker en dialog mellan pedagoger och
vårdnadshavare om verksamheten.
Berghultskolan: Se även separat plan för föräldramöten.

Utvecklingssamtal
I samråd med föräldrarna bokas tid för utvecklingssamtal. I god tid skall barn/
elev, pedagog och föräldrar fylla i barnets/elevens IUP så att alla parter innan
mötet hinner ta del av det som skrivits.
Under utvecklingssamtalet har vårdnadshavarna även möjlighet att framföra
övriga synpunkter.

Upprättande av åtgärdsprogram
Vårdnadshavarna medverkar och har stor möjlighet att påverka utformningen av
åtgärdsprogrammet.
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Enhetsrådet
Enhetsrådets syfte är att i dialog och samråd hantera frågor av övergripande
karaktär innan beslut fattas av rektor. Det kan gälla frågor rörande budget, lokal
arbetsplan, utvärdering, läroplan och framtidsfrågor. Inflytandet omfattar inte
frågor som berör enskilt barn/elev eller personal. I enhetsrådet skall ingå
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rektor/rektorer och valda representanter för föräldrar, elever? och personal.
Föräldra- och elevrepresentationen skall vara i majoritet.
Berghult-Tolleredsenhetens enhetsråd
Sammansättning:
• Rektor
• En föräldrarepresentant från varje förskola
• En personalrepresentant från varje förskola
• En föräldrarepresentant från varje arbetslag i skolorna
• En personalrepresentant från varje skola
• Elevrepresentanter från varje skola?
Enhetsrådet sammanträder minst två gånger/termin. Rektor är ordförande. Rektor
skickar kallelse med dagordning till elever? och föräldrar två veckor före mötet.
Minnesanteckningar från mötena distribueras till alla föräldrar på BerghultTolleredsenheten.

Arbetsenhetsråden
Arbetsenhetsrådens syfte är att i dialog och samråd hantera frågor som ligger nära
barnens/elevernas vardag. Detta skall ske genom att;
• föräldrarna/eleverna ges möjlighet att utöva inflytande över hur målen
konkretiseras i den pedagogiska verksamheten,
• föräldrars/elevers synpunkter beaktas när det gäller planering och
genomförande av verksamheten,
• föräldrarna/eleverna görs delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
Inflytandet omfattar inte frågor som berör enskilt barn/elev eller personal.
I arbetsenhetsrådet ingår valda representanter för föräldrar, elever i lämplig ålder
samt personal. Föräldra- och elevrepresentationen skall vara i majoritet.
Berghult-Tolleredsenhetens arbetsenhetsråd
Arbetsenhetsråden sammanträder minst tre gånger/läsår. En pedagog är
ordförande. Pedagogerna skickar kallelse med dagordning till elever och föräldrar
minst en vecka före mötet. Minnesanteckningar från mötet distribueras till
föräldrarna i arbetsenheten.

Utvärdering av verksamheten
I slutet av läsåret får alla föräldrar möjlighet att utvärdera respektive verksamhet.
Via en föräldraenkät utvärderar de verksamheten mot uppsatta mål i
verksamhetsplanen. I denna enkät finns även utrymme att lämna övriga skriftliga
kommentarer gällande verksamheten.

