Styrdokument

1 (3)

Datum

Diarienummer

2020-01-16

BIN 2019/1435:46

Riktlinjer för barns och elevers inflytande i
bildningsnämndens arbete
Bildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom det offentliga
skolväsendet bland annat vad gäller förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Bildningsnämnden ansvarar även för kosthantering och måltidsverksamhet inom
nämndens ansvarsområde. För att på bästa sätt möjliggöra för barn och elever i de
olika verksamheterna att kunna utöva inflytande och påverka i frågor som rör dem
utgör dessa riktlinjer en struktur över hur arbetet med att öka barn- och
elevinflytande ska genomföras.

Generellt
1) Alla förskolor och skolor i Trelleborgs kommun, oavsett driftsform, inkluderas.
2) Planering och genomförande av dialog samt inhämtande av barns och elevers
synpunkter sker i samverkan med bildningsförvaltningen (respektive
utbildningschef) och i förekommande fall ansvarig hos fristående enheter.
3) Dialog med barn och elever ska vara väl förberedd. Som grund för dialogen ska
det alltid finnas ett tydligt syfte, tydliga frågeställningar och tid för förberedelse.
4) Barn och elever ska alltid få återkoppling på sina synpunkter och förslag.
5) I samband med bildningsnämndens verksamhetsbesök (enligt redan befintliga
rutiner) kan ledamöter och ersättare med fördel, och efter samråd med rektor som
avgör om det passar, träffa barn/elever på förskole-/skolenheten.
6) Befintliga strukturer som elevråd och andra råd som finns på enheterna ska
användas. Om möjligt (avgörs av bildningsförvaltningen) kan kompletterande
fråga/frågor läggas till i redan planerade enkätutskick. Nya enkäter ska undvikas
eftersom det har konstaterats att ”enkät-trötthet” föreligger.

Bildningsförvaltningen
E-post bildningsforvaltningen@trelleborg.se
Telefon 0410-73 30 00
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress
Johan Kocksgatan 4
Postadress
Box 79, 231 21 Trelleborg

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Bildningsnämndens behandling
7) Frågan om barns och elevers inflytande i bildningsnämndens arbete bör finnas
med som en stående punkt på presidiets föredragningslista för behandling.
8) Presidiet ansvarar för att initiera och planera för dialog med/inhämtande av
barns och elevers synpunkter. Initiativ till dialog kan också komma från
barnen/eleverna via ansvarig rektor.
9) Presidiets behandling av barns och elevers inflytande bör vara med som ett
stående informationsärende på bildningsnämndens föredragningslista. De partier
som inte finns representerade i presidiet har under nämndens behandling av
informationsärendet möjlighet att inkomma med förslag.

Förskola och grundskola F – åk 6
10) Dialog med barn i förskola samt elever i åk F-6 genomförs i första hand på
respektive förskole-/skolenhet.

Grundskola åk 7 - 9
11) Dialog med äldre elever i grundskolan, i första hand elever i åk 7-9, kan
genomföras på respektive skolenhet eller på bildningsförvaltnings kontor.
Därutöver kan dialog genomföras med representanter för flera skolor/elevråd.
Sådana dialogmöten genomförs med fördel på bildningsförvaltnings kontor.

Gymnasium
12) På Söderslättsgymnasiet finns sedan tidigare lokala programråd för yrkesprogrammen samt en fokusgrupp för de högskoleförberedande programmen.
I samtliga programråd och i fokusgruppen ingår representanter för bildningsnämnden.
13) De lokala programråden och fokusgruppen kan användas som remissinstanser
för bildningsnämndens arbete.

Andra nämnder och förvaltningar i Trelleborgs
kommun
14) Andra nämnder och kommunala verksamheter som har behov att inhämta barn
och ungdomars synpunkter kan, om det är lämpligt, använda sig av
bildningsnämndens riktlinjer för barn- och elevinflytande. Vid intresse kontaktas
bildningsförvaltningen.

Inlämnande och hantering av elevmedborgarförslag
15) Barn och elever ska kunna lämna elevmedborgarförslag digitalt, exempelvis i
aktuell lärplattform.
16) Inlämnade elevmedborgarförslag behandlas på nästkommande sammanträde
med bildningsnämndens presidium.
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17) Ledamöter och ersättare i bildningsnämnden uppmanas att, i samband med
verksamhetsbesök och andra kontakter med barn och elever, informera och
påminna om möjlighet att lämna elevmedborgarförslag i enlighet med
bildningsförvaltningens rutiner för ovan punkt 15).
18) Dialog med barn som inlämnat elevmedborgarförslag i förskolan och i
förskoleklass, samt åk 1 – 6, genomförs i första hand på respektive förskole-/
skolenhet.
19) Elever i åk 7 – 9 och på gymnasiet som inlämnat elevmedborgarförslag kan
bjudas in till presidiets och/eller till bildningsnämndens sammanträde.

