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Påverka i skolan 

Ur "Det svenska skolsystemet: Grundskola" utgivet av Skolverket: 

"I de lagar och regler som styr skolan står det att elever har rätt till inflytande, 

men också att de ska ta ansvar för sin skolgång. Elevernas rätt till inflytande och 

ansvar kan gälla både undervisningens utformning och arbetsmiljön. Det kan 

handla om innehållet i undervisningen, hur arbetet mot mobbning ska se ut, 

skolans ordningsregler eller hur skolgården ska se ut. I varje klass och 

undervisningsgrupp ska eleverna kunna ta upp olika frågor med sina lärare 

Det är viktigt att skolan samarbetar med hemmen, och även föräldrarna kan 

ha inflytande på verksamheten i skolan. Detta kan ske på föräldramöten eller 

genom föräldraråd.” 

 

Eleverna på Västerängsskolan ska få kunskap om demokratins principer och 

utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Vi uppnår detta bland 

annat genom klassråd och elevråd. Västerängsskolan arbetar för ett nära 

samarbete mellan hem och skola.  

 

Elevråd 

Västerängens elevråd utgör en viktig del i det demokratiska arbetet på skolan. 

Syftet med elevråden är att eleverna ska känna sig delaktiga och ha inflytande 

i den dagliga verksamheten. 

Elevråden träffas var fjärde vecka och består av representanter från alla 

årskurser. I år är elevråden indelade i tre råd; F-3 leds av Rektor, 4-6 leds av 

Susanne och 7-9 leds av Emil.  

Varje klass genomför regelbundna klassråd. Där har eleverna möjlighet att 

framföra tankar och önskemål som gäller klassen och hela skolan. 

Elevrådsrepresentanterna tar sedan med sig frågor som rör hela skolan till 

elevrådet. Exempel på frågor som kan tas upp är: 

• Förslag på olika aktiviteter. 

• Skolans regler. 

• Inköp av material för lek och andra aktiviteter. 

OBS! Matfrågor lämnas över till skolans Kostråd. 

Vid varje elevrådsmöte skrivs protokoll som tas med tillbaka till klassen. 
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Elevskyddsombud 

På Västerängen har vi fyra elevskyddsombud från högstadiets elevråd. 

Elevskyddsombuden har en viktig roll då de bevakar miljöfrågor ur ett 

elevperspektiv. På skolans skyddsronder är de givetvis med. 

Elevskyddsombuden får regelbunden utbildning för att klara sitt viktiga 

uppdrag. 

  

 

Kostråd 

Kostrådet har representanter från åk 1-9 och där lyfts synpunkter och frågor från 

elever. Kostrådet har möte ett par gånger per termin och diskuterar då frågor 

med fokus på maten som erbjuds i skolan. Uppkomna frågor diskuteras på klass- 

och föräldraråd samt med representanter från skolans kök och kostenheten i 

Håbo kommun. 

  

 

Föräldraråd 

Ur "Det svenska skolsystemet: Grundskola" utgivet av Skolverket: 

"Föräldraråd bygger på frivilligt engagemang och finns i många skolor. 

Föräldraråd brukar bestå av en till två föräldrar från varje skolklass. I 

föräldrarådet diskuterar man skolfrågor och vanligen utses några 

representanter som har kontakt med skolans personal. Att engagera sig i ett 

föräldraråd är ett bra sätt att få inblick i skolans verksamhet och är dessutom 

en möjlighet att påverka i skolfrågor som man tycker är viktiga." 

Västerängens föräldraråd har öppna möten för alla intresserade med barn i 

skolan. Råden träffas en-två gånger per termin och är ett forum där man kan 

lyfta synpunkter och frågor kring verksamheterna (skola och fritids) som 

kommer ifrån vårdnadshavare. På mötena sitter även rektor, biträdande rektor 

och representant från fritids med. Ibland är även andra personer från 

verksamheten med. 

 

 


