
Samverkan med 
vårdnadshavare -
för elevernas bästa
RIKTLINJER FÖR GRUNDSKOLAN 
OCH GRUNDSÄRSKOLAN



”En god samverkan 
mellan skola 

och hem är en 
framgångsfaktor i 
elevernas lärande 
och utveckling”



BARN OCH UNGA BEHÖVER VUXNA. Vi vet att en god samverkan mellan skola 
och hem är en framgångsfaktor i elevernas lärande och utveckling. En gemen-
sam intention och vilja är nödvändig. En riktigt bra samverkan, för elevens 
bästa, kräver att det från början är klart vad var och en har för ansvar, hur 
formerna för samverkan ska se ut och vad man ska samverka om.

Inledning



Målsättning för sam-
verkan mellan grund-
skola och hem
• Att skola och hem hjälps åt och 

skapar bästa tänkbara förut-
sättningar för eleverna att få en 
lärande och utvecklande tid i 
skolan.

• Att skola och hem har en gemen-
sam förståelse om skolans mål 
och uppdrag.

• Att skola och hem var och en och 
tillsammans stödjer eleverna på 
bästa sätt i deras lärande och 
utveckling.  

Ansvar och 
förväntningar
Skolans ansvar är tydligt reglerat i 
skollagen och i läroplanen. Rektor 
ska leda och fördela arbetet. Det är 
rektor som fattar beslut om hur sko-
lan ska organiseras, hur resurser ska 
fördelas och hur skolan ska arbeta 
för att nå målen. Lärare ska ansvara 
för undervisningen. Det är lärare som 
planerar, genomför och följer upp 
undervisningen. Inget av detta har 
vårdnadshavare ansvar för. Enligt 
skollagen har vårdnadshavare ansvar 
för skolplikten. Det betyder att det är 
vårdnadshavarnas ansvar att eleven 
kommer till skolan. 

Skolans ansvar 
• Att undervisningen utgår från 

läroplanens kunskapsmål och 
normer och värden.

• Att undervisningen anpassas 
utifrån elevers olika behov och 
förutsättningar.

• Att i dialog med elever och vård-
nadshavare upprätta ordnings-
regler som ska främja lärandet 
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och skolans värdegrund.
• Att ge vårdnadshavare kunskap 

om skolans mål, arbetsformer 
och bedömningsgrunder. 

• Att ge vårdnadshavare stöd i att 
hjälpa det egna barnet att utveck-
las utifrån skolans kunskapsmål 
och värdegrund. 

• Att erbjuda vårdnadshavare 
utvecklingssamtal om elevens 
lärande och utveckling.

• Att ge vårdnadshavare informa-
tion om förändringar på skolan 
som har betydelse för elevernas 
fortsatta lärande och utveckling.

• Att snarast kontakta vårdnadsha-
vare vid problem eller frågor som 
rör vårdnadshavarens barn. 

• Att i kontakten med vårdnads-
havare visa ansvarstagande och 
eftersträva en god relation.

Vårdnadshavares ansvar
• Att säkra att det egna barnet 

kommer till skolan. 
• Att säkra att det egna barnet 

följer de ordningsregler skolan 
har upprättat.

• Att delta i möten och samtal som 
skolan kallar till.

• Att ta del av skolans information 
om det egna barnets lärande och 
utveckling. 

• Att aktivt i hemmet bidra till 
barnets lärande och utveckling.

• Att visa intresse för det egna 
barnets skolgång och i ord 
och handling visa  på skolans 
betydelse.

• Att snarast kontakta ansvarig 
pedagog på skolan vid problem 
eller frågor som rör det egna 
barnet.

• Att meddela skolan när det egna 
barnet är frånvarande. 

• Att i kontakten med skolans 
personal visa respekt och tillit 
och eftersträva en god relation.

Former och innehåll för 
samverkan
I vår samverkan med hemmet har 
vi olika former för information och 
dialog. Med hjälp av dessa kan skola 
och hem gemensamt ta ansvar för en 
samverkan för elevens bästa. De olika 
samverkansformer som anges nedan 
gäller på alla kommunens skolor.



Information – kommunikation 
– dokumentation
Vår lärplattform är Schoolsoft. Där 
finner ni information om bland annat 
elevens frånvaro, schema, arbetsupp-
gifter och kunskapsutveckling. Platt-
formen nås via kommunens hemsida 
med hjälp av e -legitimation: 
www.sala.se/schoolsoft

Föräldrasamråd
På varje skola ska det finnas ett 
föräldrasamråd som består av 
föräldrarepresentanter, personalre-
presentanter och skolans ledning. En 
bred förankring i klasser och stadier 
ska eftersträvas. Föräldrasamrådet 
träffas 1-3 gånger under läsåret och 
behandlar frågor som är utvecklande 
för verksamheten. Syftet med föräld-
rasamråd är att skolan ska få möj-
lighet att hämta in synpunkter från 
föräldrar. Föräldrasamrådet är inte 
ett beslutande organ. Föräldrasam-
rådet är inte ett forum för enskilda 
ärenden kring personal, klasser eller 
elever. Skolan ansvarar för att det 
finns en dagordning för föräldrasam-
rådens möten, att det upprättas ett 
protokoll och att protokollet läggs ut 
på Lärplattformen.

Föräldramöte
En gång per läsår kallar skolan till 
föräldramöte. Vid behov kan fler mö-
ten bli aktuella. Ett syfte med föräld-
ramöten är att fördjupa samtalet om 
skolans uppdrag och mål. Ett annat 
syfte är att visa hur vårdnadshavarna 
i hemmet på bästa sätt kan bidra till 
elevernas lärande och utveckling. 
Detta för att skapa ett större enga-
gemang och ge vårdnadshavare en 
kunskap om aktuella frågor, arbets-
uppgifter, teman och projekt som 
eleverna arbetar med i skolan

Utvecklingssamtal
En gång per termin kallar skolan till 
utvecklingssamtal. Syftet med ut-
vecklingssamtal är att informera om 
elevens lärande och utveckling samt 
föra dialog om hur skola och hem kan 
samverka.
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Oros- och klagomålshantering
Vid oro eller klagomål ta kontakt 
med berörd pedagog. Om oron eller 
synpunkterna gäller verksamhets - 
och organisationsfrågor är det 
skolans rektor som ska kontaktas.

Uppföljning och 
utveckling
Det är viktigt att det också finns en 
uppfölj ning av hur skola och hem 
uppfattar den samverkan man har 
och att denna uppfölj ning i sin tur 
leder till åtgärder som syftar till 
utveckling och förbättring. För att 
uppfylla detta genomförs en gång per 
läsår en kvalitetsenkät.
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UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD


