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Lärande
Berghult-Tolleredsenheten

Riktlinjer för enhets- och arbetsenhetsråd
Berghult-Tolleredsenheten
Enhetsrådet
På Berghult-Tolleredsenheten finns ett enhetsråd. Enhetsrådets syfte är att i dialog
och samråd hantera frågor av övergripande karaktär innan beslut fattas av rektor.
Det kan gälla frågor rörande budget, organisation, lokal arbetsplan, utvärdering,
läroplan och framtidsfrågor. Inflytandet omfattar inte frågor som berör enskilt
barn/elev eller personal.
I enhetsrådet ingår rektorer och valda representanter för föräldrar och personal.
Föräldrarepresentationen skall vara i majoritet. Samtliga föräldra- och
personalrepresentanter som väljs ut till enhetens arbetsenhetsråd ingår även i
enhetsrådet.
Enhetsrådet sammanträder en gång per termin. Rektor är ordförande. Rektor
skickar kallelse med dagordning till elever och föräldrar två veckor före mötet.
Minnesanteckningar från mötet distribueras till alla föräldrar på BerghultTolleredsenheten.

Arbetsenhetsråden
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På Berghult-Tolleredsenheten finns 8 arbetsenhetsråd, ett på varje förskola, ett på
Tolleredskolan och tre på Berghultskolan. Arbetsenhetsrådens syfte är att i dialog
och samråd hantera frågor som ligger nära barnens/elevernas vardag. Detta skall
ske genom att föräldrar och elever ges möjlighet att utöva inflytande över hur
målen konkretiseras i den pedagogiska verksamheten. Föräldrars och elevers
synpunkter ska beaktas när det gäller planering och genomförande av
verksamheten. Föräldrar och eleverna ska vara delaktiga i utvärderingen av
verksamheten. Inflytandet omfattar inte frågor som berör enskilt barn/elev eller
personal.
I arbetsenhetsråden ingår valda representanter för föräldrar, elever i lämplig ålder
samt personal. Föräldra- och elevrepresentationen skall vara i majoritet.
Representanter till arbetsenhetsråden väljs på föräldramöten i början av ett nytt
verksamhetsår. Mandattiden är två år och varje råd ansvarar för att byta ut ungefär
hälften av representanterna i taget. I varje arbetsenhetsråd ingår 1-2 pedagog samt
en föräldrarepresentant per grupp/klass. För skolorna ingår även två elever i varje
råd.
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Arbetsenhetsråden sammanträder två gånger per termin. En pedagog är
ordförande. Pedagogerna skickar kallelse med dagordning till elever och föräldrar
två veckor före mötet. Minnesanteckningar från mötet distribueras till föräldrarna
i arbetsenheten.
Råden träffas totalt två kvällar varje termin
Det första tillfället på terminen är ett arbetsenhetsråd. Råden träffas var för sig
från klockan 18.00-19.30.
Det andra tillfället på terminen består av ett enhetsråd och ett arbetsenhetsråd.
Enhetsrådet träffas klockan 18.00-19.00. Arbetsenhetsråden träffas var för sig
klockan 19.00-20.30.
De aktuella datumen ska planeras i början av varje termin och skickas ut till
föräldrarna i brev från rektor.

