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Föräldrasamverkan 
 
Föräldrarnas engagemang och ansvar har en avgörande betydelse för 
barns och ungdomars utveckling och lärande i förskoleverksamhet och 
skola. 

 
Verksamheterna utvecklar olika sätt att samverka med föräldrarna.   
Brukarråden syftar till att ta tillvara föräldrarnas intresse och engagemang 
och skapa förutsättningar för vårdnadshavares delaktighet och inflytande 
i utbildningen.  

I läroplanen (Lpfö18) står det följande under avsnittet förskola och hem: 
 

•   För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas 
rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt 
med hemmen. 

 
I läroplanen (Lgr11) står det följande under avsnittet hem och skola: 

 
• Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång 

ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars 
utveckling och lärande. 

 

Alla som arbetar i förskolan/skolan bör 

• Samarbeta med barnens/elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans    
kan utveckla förskolans/skolans innehåll och verksamhet. 
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Vad är ett brukarråd? 

• Brukarrådet ger barn/elever och föräldrar möjlighet till delaktighet 
och inflytande i förskolan/skolan. 

 
• I brukarrådet medverkar elev-, föräldra- och personalrepresentanter. 

Föräldrarna representerar klassen, avdelningen, gruppen och 
personalen representerar arbetsplatsen. Elevrepresentanterna ingår i 
skolans elevråd. 

 
• Vid brukarrådsmöten deltar minst en kontaktpolitiker från barn- 

och utbildningsnämnden. Kontaktpolitikern kan till exempel 
informera om aktuella ärenden som kan vara av vikt för den 
enskilda förskolan/skolan. 

 
• Vid brukarrådsmöten deltar rektor med uppdrag att informera om 

aktuella ärenden samt stödja brukarrådsordförande vid planering 
och genomförande av mötet. 

 
• Brukarrådet bestämmer om vilka ärenden som ska behandlas, 

hur ordförande och vice ordförande utses och hur lång 
mandattiden ska vara. 

 
• Vid varje sammanträde förs mötesanteckningar som skickas ut 

till alla berörda. 
 

• Brukarrådet bestämmer vilka frågor som de ska engagera sig i och 
hur de vill organisera sitt arbete. 

 
• Brukarrådet engagerar sig i kommunens barn- och ungdomsfrågor. 
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Exempel på ärenden som kan behandlas av brukarrådet 

 
• Vara delaktig i utvärderingen av utbildningen 

• Ge förslag på hur barnen/eleverna ska få ökat inflytande 
och   ansvar 

 
• Uppmärksamma stämning och relationer inom verksamheten 

• Stimulera och arrangera gemensamma aktiviteter 
 

• Följa upp trafik- och skolskjutsfrågor 
 

• Föra en dialog om budgetfrågor 
 

• Påverka politiska förslag som rör förskolan/skolan innan beslut 
har fattats 

 
• Skapa kontakt med andra brukarråd 

 
 

Storbrukarråd 
 

En gång per termin har Eksjö kommun storbrukarråd. Ett storbrukarråd 
för Eksjö tätort, Hult och Höreda samt ett storbrukarråd för Hjältevad, 
Ingatorp och Mariannelund. Uppgiften är att vara ett forum för samråd för 
hela kommunen. 

 
Till storbrukarrådens möten utses representanter från de olika brukarråden. 
Storbrukarråden organiseras av barn- och utbildningsnämnden. Ordförande 
för barn- och utbildningsnämnden leder mötena. Medverkar gör även 
skolchef, förskolechef och grundskolechef. 
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MALLFÖRSLAG: 
KALLELSE MED DAGORDNING 
 
 
 

Kallelse till brukarråd 
 

Tid: xxxdag, 20xx-xx-xx, kl xx.xx 
Plats: xxxxxxx 

 

Dagordning 
1. Mötets öppnande 

2. Val av sekreterare 

3. Dagordningen 

4. Föregående protokoll 

5. Elevernas punkt 

6. Rektor informerar 

7. Nulägesinformation 

8. Politikernas punkt 

9. Ordförandes punkt 

10. Övrigt 
 
 
 

Välkomna! 

Brukarrådets ordförande 
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MALLFÖRSLAG: 
MÖTESANTECKNINGAR 
 
 

Mötesanteckningar brukarråd 

Avdelning/verksamhet: Notera er avdelning eller verksamhet 
Datum: Notera mötesdatum 

 
Närvarande 
Notera namn på närvarande. 

 
Val av sekreterare 
Notera mötets sekreterare. 

 
Genomgång av föregående mötesanteckningar 
Gå igenom föregående mötesanteckningar. 

 
Elevernas punkt 
Notera kortfattat. 

 
Rektor informerar 
Notera kortfattat. 

 
Nulägesinformation 
Notera kortfattat. 

 
Politikernas punkt 
Notera kortfattat. 

 
Ordförandes punkt 
Notera kortfattat. 

 
Övrigt 
Notera kortfattat. 

 
Sekreterare vid mötet xxxxxx xxxxxx 
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”Alla barn och ungdomar känner lust att lära och 
har tillgång till god och likvärdig undervisning med hög kvalitet” 

Barn- och utbildningssektorns verksamhetsidé 
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