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•
•
•

Därför kvalitetsåtagande

För att du som förälder ska veta vad du kan
förvänta dig av att ha föräldrainflytande i
grundskolan har barn- och utbildningsnämnden fastställt detta kvalitetsåtagande.
Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog
med representanter för föräldrar, personal
och politiker.

•
•
•
•

Det här förväntar vi oss av dig
som förälder:
•

Att du engagerar dig i ditt barns skolarbete
och skolgång och bidrar med din föräldrakunskap om det egna barnet.

Vi vill informera dig om att de uppgifter du lämnar registreras och därmed blir offentliga. Det innebär att den som begär
det har rätt att ta del av uppgifterna. Läs mer om offentlighetsprincipen och dataskyddsförordningen på karlskoga.se.

Verksamhetschef grundskola
Charlotte Olsson
Telefon: 0586 – 612 04
E:post: charlotte.olsson@karlskoga.se

Telefon:

Vid frågor & synpunkter

E-post:

•

Adress:

•

Namn:

•

att hålla minst fyra verksamhetsråd per
skola och läsår.
verksamhetsrådets innehåll bygger på
frågor som är viktiga för elevernas och
skolans utveckling.
verksamhetsrådet diskuterar viktiga frågor
rörande elevernas och skolans utveckling
innan skolan fattar beslut.
genom verksamhetsrådet låta föräldrar
få insyn i skolans ekonomi, verksamhet
och underlag för beslut rörande skolans
utveckling.
återkoppla tagna beslut till verksamhetsrådet.
inför varje nytt läsår informera om skolans
mål och uppdrag.
att hålla minst två föräldramöten per klass
och läsår.
att hålla minst två utvecklingssamtal per
elev och läsår.
ha en fortlöpande information till skolans
föräldrar om vad som händer inom den
egna skolan.
respektive skola utformar informationen så
den blir lättförståelig och lättillgänglig.
hålla skolan öppen för insyn och besök.

Om du vill att vi kontaktar dig, behöver du fylla i namn och adress, e-postadress eller telefonnummer.

•

Om du anser att vi inte håller vad vi har åtagit oss, ber vi dig skriva ner dina synpunkter på denna talong och skicka in
den till oss. Vi uppskattar om du textar. Du kan även lämna din synpunkt på: www.karlskoga.se/tyckomkarlskoga

Föräldrar har rätt att få veta vad som händer
i grundskolan. För att föräldrarna ska kunna
påverka och ta del av skolans och det egna
barnets utveckling måste skolan vara bra på
att informera om sin verksamhet.
Förvaltningen ser föräldrainflytande som
ett viktigt led i syfte att utveckla skolan och
förbättra måluppfyllelsen ur ett kunskapsperspektiv. Graden av engagemang hänger
ihop med möjlighet till insyn och inflytande.

Vi åtar oss att...

Vi vill bli bättre! Hjälp oss genom att lämna dina synpunkter.

Tjänsten föräldrainflytande i
grundskolan

