
Barn- och utbildningsnämnden

Samverkan  
mellan skola  
och hem 
Riktlinjer för grundskolan och grundsärskolan



”Vi som arbetar inom barn- och utbildnings-
förvaltningen i  Salem vet att en god samverkan 
 mellan skola och hem är en framgångs faktor i 
 elevernas lärande och utveckling. När  skolan  ställer 
barn och unga inför olika utmaningar  behöver 
de  flera vuxna omkring sig som kan stötta och 
 uppmuntra dem att  hantera dessa ut maningar. 
 Tillsammans bör skolpersonal och vårdnadshavare 
samverka i stort som smått och hjälpas åt att ta an-
svar för olika delar som påverkar barnet i vardagen.

För att tydliggöra vad var och en har för ansvar, hur 
formerna för samverkan ska se ut och vad man ska 
samverka om har vi tagit fram de här riktlinjerna.  
Vi hoppas att de ska kunna ligga till grund för en bra 
dialog och ett gott samarbete för barnens bästa.”

– Katarina Sweding, Förvaltningschef och skolchef
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Ansvar och 
 förväntningar
En god samverkan mellan skola och hem 
ställer krav på skolans och vårdnads-
havarnas ansvarstagande. Skolans ansvar är 
tydligt reglerat i skollagen och i läroplanen. 
Rektor ska leda och fördela arbetet. Det 
är rektor som fattar beslut om hur skolan 
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 under visningen. Inget av detta ansva-
rar vårdnadshavare för.

Enligt skollagen har vårdnadshavare 
 ansvar för skolplikten. Det betyder att det 
är vårdnadshavarnas ansvar att eleven kom-
mer till skolan och deltar i undervisningen. 

För att skapa bästa möjliga förut
sättningar för barnens  lärande, utveckling 
och stöd krävs ett gott samarbete och att 
både skola och hem tar sitt ansvar var och 
en och tillsammans. Här reder vi ut vem 
som ansvarar för vad.

Skolplikt och rätt till  utbildning
Elever i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola har skolplikt. Skolplikt innebär 
att elever måste gå i skolan och delta i den 
verksamhet som anordnas där. För att inte 
behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt 
skäl, till exempel sjukdom eller ledighet som 
skolan beviljat. Vårdnadshavares ansvar är 
att säkra att det egna barnet kommer till 
skolan och deltar i undervisningen.

Rätt till utbildning innebär att barn som 
omfattas av skolplikt har rätt till kostnadsfri 
utbildning. Salems kommun är huvudman 

för de kommunala skolorna och ska i dessa 
skolor se till att eleven fullgör sin skolgång 
och får sin rätt till utbildning. I fristående 
skolor är skolans styrelse eller motsvarande 
huvudman och ska se till att eleven fullgör 
sin skolgång.

Skolan ansvarar för att bedriva undervis-
ning som utgår från läroplanens kunskaps-
mål och de normer och värden som gäller 
enligt styrdokumenten.

Salems kommun följer upp att skol plikten 
fullgörs för de barn som har skolplikt och 
är folkbokförda i Salem. Det innebär tex. 
att identifiera om en elev inte går i skolan 
och kontakta vårdnadshavare och skola för 
att säkerställa att eleven får den utbildning 
som de har rätt till. Om en vårdnadshavare 
inte tar sitt ansvar för att barnet ska fullgöra 
sin skolplikt får Salems kommun förelägga 
vårdnadshavaren att göra det.

Frånvaro i skolan
Elever ska delta i den verksamhet som 
 skolan anordnar. Eleven kan få ledigt 
endast vid enskild angelägenhet om skolan 
beviljat detta. Resa utomlands är normalt 
sett inte en enskild angelägenhet och 
därmed inte ett giltigt skäl för frånvaro. 
Ett giltigt skäl för frånvaro är om eleven är 
sjuk. Vid sjukdom måste vårdnadshavare 
anmäla frånvaron till skolan samma dag.

Om en elev inte kommer till skolan och 
inte har något giltigt skäl för sin från varo an-
svarar skolan för att hemmet får  information 
om det samma dag. Om en elev är borta 
från  skolan ofta eller länge är rektorn på 
skolan ansvarig för att orsaken till frånvaron 
utreds och anmäls till huvudmannen.
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Tillsynsansvaret
Enligt föräldrabalken är barnets vårdnads-
havare ansvarig för att barnet får den tillsyn 
som behövs med hänsyn till barnets ålder, 
utveckling och övriga omständig heter. 
Vårdnadshavarna ska också bevaka att 
 barnet får en tillfredsställande försörjning 
och utbildning.Vårdnadshavarnas ansvar 
för tillsynen av barnet går över till skolan 
när eleven är i skolan eller fritidshemmet.

Tillsynsansvaret innebär att barn och elever
• får den tillsyn de behöver
• inte skadas
• inte skadar något eller någon annan

Extra anpassningar  
och särskilt stöd
Skolan har ett ansvar att erbjuda extra 
 anpassningar och särskilt stöd till elever 
som har behov av det. Det innebär att  
om ett barn inte når målet i ett eller flera 
ämnen ska skolan anpassa undervisningen. 

Extra anpassningar är en stödinsats  
som normalt går att genom föra för lärare 
och övrig skolpersonal inom ramen för  
den ordinarie undervisningen. Det kan 
handla om att  planera och strukturera 
ett schema över skoldagen eller använda 
 anpassade läromedel. 

Om anpassningarna inte räcker, eller 
om det finns särskilda skäl att anta att 
extra anpassningar inte kommer att 
räcka, ska rektor se till att skolan utreder 
elevens behov av särskilt stöd. Särskilt 
stöd brukar vara mer omfattande och pågå 
under en längre tid, exempelvis hjälp från 
 special pedagog eller  placering i en särskild 
under  visningsgrupp. När det gäller  särskilt 
stöd så innebär det att ett åtgärdsprogram 
utarbetas och beslutas av rektor.

Trygghet och studiero
Det är skolans ansvar att skapa trygghet 
och studiero i skolan. Utbildningen ska 
utformas på ett sådant sätt att alla elever 
ges en skolmiljö som präglas av trygghet 
och studiero. En förut sättning för det är att 
elever, lärare och annan personal känner 
ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön 
på skolan och har respekt för varandra. I 
skolan råder absolut förbud mot kränkande 
behandling (exempelvis mobbning och hot) 
samt diskriminering. Förbudet gäller för 
alla, både elever och vuxna.

Rektor ansvarar för att det skapas en 
plan mot diskriminering och kränkande 
 behandling samt att ordningsregler tas 
fram och att dessa planer följs upp. I första 
hand ska skolan arbeta för att förebygga 
och förhindra oönskade beteenden genom 
att tydlig göra samhällets och skolans 
normer och värden och markera när elever 
bryter mot skolans värdegrund.

Det finns dock situationer när de 
 åt gärder som lärare, rektor och övrig 
 personal gjort i ett förebyggande syfte 
inte är till räckliga. Då kan skolan behöva 
använda de disciplinära åt gärder som 
finns i skollagen för att skapa trygghet och 
studiero i skolan, tex. genom kvarsittning, 
omplacering eller avstängning.

Vårdnadshavare ansvarar för att prata 
med det egna barnet om alla barns rätt till 
studiero och om de normer, värden och 
regler som eleven ska följa i skolan.
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Former för sam
verkan  mellan 
skola och hem
Samarbetet mellan barnets skola och 
vårdnadshavarna är  viktigt. Så här går 
 sam arbetet till i Salems kommunala skolor.

Information
Skolan ger information till vårdnadshavare 
om förändringar och händelser på skolan 
som berör elevernas skolgång. Skolan ska 
också kontakta vårdnadshavare vid eventu-
ella problem eller frågor som rör vårdnads-
havarnas barn. Salems  kommunala skolor 
ger i första hand information via kommu-
nens lärplattform. I lärplattformen läggs  
till exempel information om elevernas 

frånvaro, schema, arbetsuppgifter och 
kunskaps utveckling ut.

Samråd och samtal
Under föräldramöten finns möjligheter  
till dialog mellan skola och vårdnadshavare. 
Föräldramötena kan ha olika innehåll.  
Till exempel kan skolan ge uppstarts
information inför ett nytt läsår, presentera 
personalgruppen och gå igenom olika 
regler och  rutiner. Skolan kan också kalla 
till föräldramöten på klassnivå för att ge 
information till vårdnadshavare som  
rör den aktuella klassen. 

På vissa skolor finns också föräldra
samråd med föräldra representanter från 
olika klasser och årskurser. Föräldra-
samrådets syfte är att vårdnadshavare 
och skolledning ska hitta arbetsformer 
för samverkan dem emellan. På föräldra-
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samrådet får skolan möjlighet att hämta 
in synpunkter från föräldrar om aktuella 
verksamhets och kvalitetsfrågor. I detta 
forum kan skolan och vårdnadshavare 
 diskutera enkät undersökningar  eller 
 planera aktiviteter ihop för att höja trivseln 
och  stämningen på skolan.

Varje termin håller lärare ett utvecklings-
samtal med sina  elever och deras vårdnads-
havare. Samtalet är individuellt och handlar 
både om elevens kunskapsutveckling och 
sociala utveckling i förhållande till läro
planen, kursplaner och  kunskapskrav.

Klagomålshantering
Enligt skollagen har huvudmannen en 
skyldighet att ta emot och utreda klagomål. 
Barn- och utbildningsnämnden har antagit 
en klagomålsrutin för alla kommunala 
enheter som följer ett antal steg. Om det är 
något i verksamheten som vårdnadshavare 
är missnöjda med eller som inte motsvarar 
förväntningarna, ska man i enlighet med 
rutinen i första hand vända sig till barnets 
mentor/klasslärare eller motsvarande 
i skolan som har möjlighet att åtgärda 
synpunkten eller klagomålet. Om man som 
vårdnadshavare inte är nöjd med det svar 
man fått ska man vända sig till rektor för 
skolan. Är vårdnadshavare efter dessa kon-
takter med skolan inte nöjd med svaret kan 
man skicka ett skriftligt klagomål till barn 
utbildningsförvaltningen i Salems kommun.

Uppföljning och utveckling
Barn- och utbildningsförvaltningen genom-
för varje vår en  enkät till vårdnadshavare. 
Alla vårdnadshavare som har barn i åk 2, 
5 och 8 i Salems kommunala grundskolor 
och grund särskola får den här enkäten. 

De frågor som ställs i enkäten handlar om 
hur vårdnadshavare uppfattar sitt barns 
skolgång och skolans samverkan med 
vårdnadshavare. Den genomförs för att 
barn- och utbildningsförvaltningen ska få 
en hel täckande bild av kvaliteten i skolorna  
och för att grundskolan ska kunna utveckla 
sin verksamhet.

Föräldrastöd
Ibland kan det vara svårt att vara förälder 
och veta vad som är bäst för barnet. Då kan 
det vara bra att få stöd.  Öppenvårdsteamet 
i Salem är en aktör som erbjuder föräldra-
stöd i olika skeden av föräldraskapet. 
 Stödet kan ske genom individuell samtals-
kontakt, föräldragrupper, föräldrakurser  
och  familje behandling.

Läs mer på:
• salem.se/barnutbildning/
• salem.se/omsorghjalp/ 

familjbarnochungdom/

https://www.salem.se/barn--utbildning/
https://www.salem.se/omsorg--hjalp/familj-barn-och-ungdom/
https://www.salem.se/omsorg--hjalp/familj-barn-och-ungdom/
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