
Till dig med barn  
i förskoleklass  
eller grundskola

Du som vårdnads- 
havare är viktig!



Skolplikt och frånvaro
Att gå i skolan är en rättighet för alla barn och ungdomar i åldern 6 – 16 år.  
Förskoleklassen och grundskolan är obligatorisk enligt skollagen och 
alla elever ska delta. Du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn 
kommer till skolan. Vid frånvaro från skolan riskerar ditt barn att missa 
den utbildning han eller hon har rätt till, och löper risk att inte klara skolans 
kunskapskrav.

Om ditt barn har stor frånvaro måste skolan snabbt utreda orsaken (om 
den inte är uppenbart obehövlig, t.ex. läkarbesök eller beviljad ledighet) 
och göra något konkret åt det. Det är rektorn på ditt barns skola som 
ansvarar för att en sådan utredning görs.

Kriterier för stor frånvaro är följande:
• Efter 10 skoldagar i följd
• 6:e sjukperioden vid spridda tillfällen eller 
• 20 % registrerad frånvaro efter åtta veckor

När ditt barn börjar skolan  
kan du förvänta dig att:
• Skolan strävar efter att skapa en trygg och trivsam skolmiljö
• Alla barn möts med hänsyn, vänlighet och respekt
• All personal på skolan samarbetar för ditt barns bästa
• Skolan jobbar aktivt mot mobbning och kränkande behandling
• Skolan arbetar aktivt för jämställdhet
• Berörd personal kontaktar dig om något särskilt händer
• Skolan informerar hemmet om ditt barn uteblir från undervisningen  
 och registrerar alltid närvaro
• Skolan ständigt strävar efter att utveckla en god kvalitet
• Skolan strävar efter att ge alla barn stöd och stimulans efter behov
• Du som vårdnadshavare känner dig välkommen till skolan



I samarbete växer framgång
Föräldramöten är till för att du ska få information om skolan, om under-
visningen i olika ämnen och vad som händer i klassen. På föräldramötet 
får du träffa elevens mentor. Du får också möjlighet att träffa de andra 
barnens vårdnadshavare.

En gång per termin har du och ditt barn utvecklingssamtal med mentor.
Syftet är att prata om barnets kunskaper i olika ämnen och hur kunska-
perna kan utvecklas. Barnet brukar själv berätta om sina upplevelser av 
skolarbetet.

Du som vårdnadshavare är också välkommen till skolan för att delta  
under skoldagen. Berätta i förväg när du planerar att göra ditt besök.

Om ditt barn har särskilda behov eller svårigheter som försvårar skol- 
arbetet är det särskilt viktigt med en bra dialog med skolan.



Anpassningar och särskilt stöd 
Ibland behöver barn extra hjälp för att klara av skolarbetet. 
Det görs genom att i första hand se till att undervisningen anpassas efter 
barnets behov inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om dessa 
anpassningar inte räcker till gör skolan en pedagogisk utredning för att 
se om barnet är i behov av särskilt stöd. Detta stöd dokumenteras i ett 
åtgärdsprogram. Det är rektor som beslutar vilket stöd eleven ska få.

Skolans förväntningar på dig  
som vårdnadshavare är att du:
• Hjälper ditt barn att komma i tid till skolan
• Stöttar ditt barn med hemuppgifter
• Tar del av informationen från skolan 
• Kontaktar skolan vid sjukdom och annan frånvaro 
• Talar med den person på skolan som är närmast berörd  
 om du är missnöjd  
• Meddelar skolan om det sker förändringar i familjen som  
 kan påverka ditt barn 
• Deltar på föräldramöten 
• Deltar på utvecklingssamtal 
• Undviker ledighet utöver skolloven i möjligaste mån




