
Samråd 7 november 2019
Kunskapsskolan Ystad



Tema: Start samråd, organisation, kommunikation

• Välkomna och presentation (protokollförare)
• Föräldrainflytande
• Elevinflytande
• Årshjulet Samråd
• Kvalitetsplanen
• På gång: Skolgård
• Övriga frågor: Fruktstund, moderna språk år 7, Hugohallen, återkoppling 

betygsprognoser, skuggning gymnasiet, glosor engelska 4-5
• Sammanfattning och avslut

Kvällens agenda
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Forum för samråd (4 kap)

13 §   Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd 
med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana 
frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för 
barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, 
eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som 
ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första 
stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

 

Föräldrainflytande

3



• En representant från varje basgrupp (minst)
• Mejladress finns på hemsidan 
• Samlar in frågor från basgruppen
• Anmäler frågorna till Eva
• Fem träffar under året med olika teman
• World Café
• Protokoll förs och läggs in på hemsidan

Föräldrainflytande -Samråd på Kunskapsskolan Ystad

4



Samrådsmöte två gånger på hösten och tre gånger på våren.

Övergripande innehåll:
Träff 1: Start, organisation och kommunikation
Träff 2: Information kring betyg och betygssättning
Träff 3: Analys av höstterminens resultat
Träff 4: Övergripande plan för kommande läsår
Träff 5: Analys av elev- och föräldraenkät

Årshjul Samråd
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• En representant från varje basgrupp +rektor
• Basgruppsråd
• “Stora” elevrådet träffas en gång i månaden
• Styrelsens uppgifter
• På agendan just nu: Skolgården, matsalen
• Elevskyddsombudsgrupp leds av Pärla

Elevrådet på Kunskapsskolan Ystad
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Skrivs i juni och augusti och bygger på analys av föregående år. 
Innehåller analys och målsättning framåt för varje område.

Prioriterade områden för innevarande läsår:
• Trygghet och trivsel - organisera för studiero, utökat 

värdegrundsarbete
• Undervisning - organisera elevgrupper för bättre 

bedömningsunderlag, fortsatt kompetensutv för lärarna
• Betygsmanagement - öka måluppfyllelsen genom att stärka 

rutiner 

●

Kvalitetsplanen
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1. På gång: Upprustning av skolgård 7-9 (se anteckningar)
2. Fruktstund 7-9 (se anteckningar)
3. Moderna språk år 7 (se anteckningar)
4. Hugohallen (se anteckningar)
5. Återkoppling betygsprognoser (se anteckningar)
6. Skuggning gymnasiet (se anteckningar)
7. Glosor engelska 4-5 (se anteckningar)
8. Mobiler (se anteckningar)

Övriga frågor
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Fyra grupper i caféet. En lärare i varje grupp som för anteckningar.

Frågor:
1. Start- och sluttider: Vilka reaktioner får ni hemma? 

Nackdelar/fördelar (se anteckningar)

2. Upplever ni att era barn stressar? (se anteckningar)

World Café - nu önskar jag lite råd...
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