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TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-11-27 

Utbildningskontoret 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens verksamhetsbesök 2018 samt 
dialoger med elevråd 

Dnr: UN 17/107 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningskontoret har i uppdrag att inför varje kalenderår planera för utbildningsnämndens 

verksamhetsbesök. Under kalenderåret 2018 planerar nämnden fyra verksamhetsbesök enligt 

följande tidplan:  

Soldalaskolan  22 februari, 14.00–16.30 

Rösberga förskolecenter 12 april, 14.00-16.30 

Viksbergskolan 4 oktober, 14.00–16.30  

Täljegymnasiet 22 november, 14.00–16.30 

Vidare genomförs varje år dialogen mellan representanter för grundskolornas och 

gymnasieskolornas elevråd. Under 2018 planeras tre dialoger enligt följande tidplan: 

Grundskolans elevråd 1 6 februari, kl 14.00-15.30 

Grundskolans elevråd 2 15 maj, kl 14.00-15.30 

Gymnasieskolans elevråd 27 november, kl 14.00-15.30 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-11-27 Utbildningsnämndens verksamhetsbesök 2018 samt dialoger med 

elevråden  

Forum för dialog mellan utbildningsnämnd och elevråd, riktlinjer gällande struktur och innehåll 

i forum för dialog 

Ärende 10
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Ärendet 

Verksamhetsbesök 

Utbildningskontoret har i uppdrag att inför varje kalenderår planera för utbildningsnämndens 

verksamhetsbesök med utgångspunkt i nedanstående syfte, struktur och innehåll:  

Syftet med verksamhetsbesöken är: 

 Att nämndens ledamöter ska få möjlighet att träffa chefer, medarbetar och barn/elever i

verksamheten.

 Att nämndens ledamöter ska få möjlighet att följa upp olika satsningar som görs inom

förskola och skola och tillsammans med personal diskutera genomförande och effekter.

 Att nämndens ledamöter ska få möjlighet att få en fördjupad kunskap om sitt

ansvarsområde.

Struktur och innehåll för verksamhetsbesöken: 

 Alla nämndens ledamöter är välkomna på verksamhetsbesöken.

 Nämndens ledamöter anmäler till utbildningskontoret sitt deltagande i besöket. Anmälan

skickas till ansvarig verksamhetschef. För förskolan: katarina.holmstrom@sodertalje.se,

för grundskolan: jenny.stanser@sodertalje.se, för gymnasiet:

helene.radbrink@sodertalje.se

 Nämndens ledamöter uppmanas i samband med anmälan att ange om det är någon fråga

eller någon aktivitet man särskilt vill uppmärksamma under besöket.

 Med på verksamhetsbesöket är berörd verksamhetschef.

 Ansvarig för besöket är berörd förskolechef/rektor i samplanering med berörd

verksamhetschef.

 Under besöket är det lämpligt att visa upp delar av verksamheten och ge möjlighet till

nämndens ledamöter att träffa personal och elever/barn.

 Besöket kan lämpligen avslutas med ett samtal där aktuella och relevanta frågor

diskuteras.

Under kalenderåret 2017 planerar nämnden fyra verksamhetsbesök enligt följande tidplan: 

Soldalaskolan  22 februari, 14.00–16.30 

Rösberga förskolecenter 12 april, 14.00–16.30 

Viksbergskolan  4 oktober, 14.00-16.30 

Täljegymnasiet 22 november, 14.00–16.30 

Dialog med elevråden 

Nämnden har årligen dialoger med representanter från grundskolornas och gymnasieskolornas 

elevråd. Eftersom det är många grundskolor så kommer årets dialog ske fördelat på två 

tillfällen. Dialogerna sker i samband med nämndens presidium. Dialogerna är planerade till  
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Forum för dialog mellan utbildningsnämnd och elevråd 

Riktlinjer gällande struktur och innehåll i forum för dialog 
Ett urval av skolornas elevrådsordförande träffar förtroendevalda i samband med presidiet innan 

nämnd två gånger per läsår i februari respektive oktober, cirka sex skolrepresentanter vid varje 

mötestillfälle. Alla ledamöter och ersättare i nämnden är välkomna att delta i träffarna. Det utökade 

presidiet förväntas däremot att delta i träffarna med skolornas elevrådsordföranden. Grundskolornas 

och gymnasieskolornas mötesdeltagare träffas för sig eftersom det kan vara olika typer av frågor som 

lyfts, då åldersspannet är så stort och skolformen skiljer sig åt. Utbildningskontoret ansvarar för att ta 

fram en tidsplan och deltagarlista med skolor inför varje läsår. 

Vad gäller innehållet för skolornas samtal med politiker bör detta ha sin utgångspunkt i att 

politikerna får ta del av de största utmaningarna som eleverna upplever på skolan samt vad som är 

aktuella frågor för dem i nuläget. Detta för att minska avståndet mellan politikers och elevers 

verklighet och för att uppmuntra diskussion om detta hos elevrådet i förväg. Innehållet i samtalen 

bör också ha sin utgångspunkt i riktlinjerna för elevrådets arbete (se bilaga), d.v.s. hur 

förutsättningarna för att driva elevrådet ser ut på skolan, vilka möjligheter till inflytande elevrådet 

har i vilka frågor samt hur elevrådet arbetar med att säkerställa allas delaktighet och beslutsfattande 

i demokratisk ordning. Dessutom bör samtalet utgå från de kvalitéer som vi vet kännetecknar god 

undervisning såsom; goda relationer mellan lärare och elever, arbetsro i klassrummet, tydliga mål 

och formativ feed-back samt en anpassning av innehåll och arbetsformer utifrån elevernas mognad 

och kunskapsnivå. 

 

Tidsplan och deltagande skolor 2018 

Grundskolans elevråd 1  6 februari, kl 14.00-15.30  

Grundskolans elevråd 2  28 maj, kl 14.00-15.30 

Gymnasieskolans elevråd  27 november, kl 14.00-15.30 

 

Tina Hammarström 

Skolexpert 

Utbildningskontoret 

Telefon (direkt): 08-523 017 77 

E-post: tina.hammarstrom@sodertalje.se 
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      Bilaga 

Riktlinjer för elevråd i Södertälje kommun 

Inledning 

Elevers åsikter och verklighetsbeskrivning ska tas på allvar. Elever är de som bäst vet hur det 
är att gå i skolan idag. Att barn och unga nekas inflytande på grund av sin ålder är fel. 
Elevråd får aldrig finnas för syns skull utan handlar om elevers rätt att påverka på riktigt. 
Alla elevråd ska ha rätt till egen och fri organisering. Elevrådet är en fristående och egen 
organisation tillhörande eleverna. Det är elevernas forum där de kan diskutera de frågor som 
de anser är viktiga och genomföra verksamhet som de anser är meningsfull. Rektorer och 
lärare kan inte bestämma vad elevrådet ska tycka eller ta upp på dagordningen - det är upp 
till elevrådet själva att bestämma.  
 
Förutsättningar 
Medlemmarna i elevrådet är elever på skolan. Elevrådet fyller en viktig funktion 
inom skoldemokratin genom att vara elevernas intresseorgan som tar tillvara elevers 
intressen. Ett elevråd fungerar bäst när skolan ger det förutsättningar att fungera. På en 
skola där det finns en vilja och ambition att stötta elevernas organisering och detta arbete 
får verkliga resurser, kommer det alltid vara lättare för ett elevråd att lyckas.  
 
Ett elevråd som har förutsättningar i form av resurser, tid och stöd från skolan kommer att 
komma längre än ett som inte har det. Ett elevråd som består av elever som vet hur man 
utövar inflytande kommer att lyckas bättre än ett som inte har det.  
Ett elevråd som har möjlighet att träffa andra elevråd och utbyta erfarenheter och idéer 
kommer lyckas bättre än ett som är ensamma i sitt arbete. Ett starkt elevråd är en del i en 
stark skola. 
 

Elevföreträdare, t.ex. elevråd/elevrepresentanter och övriga, ska ges tillfälle att under 
skoltid behandla frågor av gemensamt intresse. Elev som fått uppdraget att företräda 
skolans elever ska få den ledighet från skolarbetet som behövs för att utföra uppdraget. De 
ska också erbjudas kompensation för den undervisning de går miste om på grund av 
uppdraget. Skollagen (2010:800) 4 Kap, 9 § - 17 § ”Inflytande och samråd”. 
 

 

 

 



Riktlinjer  

Verksamhetschefer 

- Uppmana och stödja rektorerna med att få fungerande elevråd genom regelbundna 

samtal och uppföljningar 

- Följa upp och utvärdera skolornas elevinflytande 1g/läsår 

Rektorer 

- Ansvara för att det finns fungerande elevråd 

- Ansvara för att det finns en tydlig struktur och rutin för dialog mellan skolledning och 

elevråd 

Lärare 

- Se till att klassråd finns i den egna klassen och att de uppfyller sin funktion som en 

viktig del av skolans möjligheter till elevinflytande 

- Säkerställa att klassrådets innehåll också utgår, med elevernas stigande ålder, från 

det som eleverna kan påverka när det gäller innehåll, arbetssätt och metoder i 

undervisningen  

- Se till att klassrådet finns representerat i elevrådet 

Elevrådet  

- Känna till syftet med elevråd, dess uppdrag och målet med arbetet 

- Ha systematisk kontakt med alla klasser/klassråd 

- Ha systematisk kontakt med skolledningen 

- Genomföra regelbundna möten med utsedd ordförande och sekreterare. Varje möte 

ska ha en dagordning och minnesanteckningar ska skrivas. Ordförande har ansvar för 

att säkerställa allas delaktighet och att beslut tas i demokratisk ordning. 

Utbildningskontoret centralt  

- Anordna en heldagsutbildning för elevrådsrepresentanter minst en gång per år 

- Följa upp riktlinjerna löpande genom att besöka elevråd ute på skolorna, 

sammanställa uppföljningen och lämna till verksamhetschef grundskola respektive 

gymnasieskola 

Övrigt 

- Riktlinjerna ska tillämpas vid samtliga kommunala skolor i Södertälje. De kommer 

också att finnas tillgängliga på www.sodertalje.se och Lärplattformen.   

- För frågor angående innehållet hänvisas till utbildningskontoret tfn 08 – 523 017 77. 
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