
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 

ELEVDEMOKRATIPLAN 6-9 

GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA  

 ARBETSMILJÖ OCH ELEVSKYDDSOMBUD 

 Skolan är en arbetsplats för både elever och anställda på skolan och alla ska 

ta ett gemensamt ansvar för att alla ska trivas.  

 Alla är olika och alla ska kunna vara med, må bra och trivas i skolan. 

 Om något inte känns bra/är bra på skolan ska eleven prata med en vuxen. 

Alla vuxna måste lyssna och hjälpa eleven. 

 En gång om året ska elever och anställda tillsammans diskutera hur det är 

på skolan och hur det kan bli bättre. Tillsammans skriver de skolans 

likabehandlingsplan där det står hur skolan ska arbeta så att alla mår bra 

och trivs i skolan.  

 En gång om året ska elever och anställda på skolan tillsammans diskutera 

hur skolans ordnings-/trivselregler fungerar och om de behöver skrivas om.  

 Elevskyddsombud ska finnas från och med årskurs 7 och de ska tillsammans 

med de vuxna skyddsombuden tala om när något inte är bra i skolan.  

 De elever som är elevskyddsombud ska få utbildning för att klara sitt 

uppdrag.  

 Elevskyddsombud ska kallas på möte minst varannan månad. 

 Det ska finnas en vuxen på skolan som hjälper elevskyddsombuden.  

 Alla på skolan måste träna på vad de ska göra om det börjar brinna eller 

händer en olycka.  

 Raster mellan lektioner ska vara minst 10 minuter och rasten efter idrott 

och hälsa lektionen ska vara minst 20 minuter.  

 En matrast ska vara minst 40 minuter. 

 Vid dubbelpass ska det vara rast emellan. 

 Synpunkter från elever om arbetsmiljö, hur schema ser ut eller frågor 

angående personal ska hanteras av rektor.  
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Artikel 12 i  Barnkonventionen 



ALLMÄNT 

 Alla elever ska få säga sin mening om skolan.  

 Elever och anställda på skolan ska vara medvetna om sina 

rättigheter och skyldigheter.  

 Alla elever ska utifrån ålder och mognad få möjlighet att påverka 

sin skolsituation. 

 Med delaktighet och inflytande följer ansvar över sig själv och 

andra i skolan.  

 Elever och anställda på skolan ska informeras om elevdemokrati-

planen och regelbundet utbildas i elevdemokratifrågor.  

 En gång om året ska rektor, tillsammans med elever och anställda, 

kontrollera hur elevdemokratiplanen fungerar i skolan.  

 Information till eleverna om deras rättigheter att klaga och påverka 

ska vara tydlig. 

 

UNDERVISNING OCH BEDÖMNING 

 Eleven och läraren ska prata med varandra om vad eleven behöver 

lära sig i skolan kopplat till läroplanen. Tillsammans diskuterar de 

hur eleven kan lära.  

 Läraren ska förklara vad eleven behöver lära sig för att klara 

kunskapskraven i de olika ämnena.  

 Eleven ska få en genomgång av kursplaner och betygskriterier när 

terminen börjar samt vid varje nytt arbetsmoment.  

 Läraren och eleverna kommer överens om när eventuella prov eller 

liknande ska genomföras. 

 Ett aktuellt provschema ska finnas synligt för eleverna där det klart 

framgår vilka prov eller liknande som finns inplanerade.  

 För att eleven ska ha en jämn fördelad arbetsbelastning får det bara 

planeras in två prov eller liknande per vecka för eleven. Lärarna ska 

kommunicera med varandra för att uppnå en jämn arbetsbelastning 

för eleverna.   

 Läraren ska förklara för eleven hur läraren bedömer att eleven har 

lärt sig i de olika ämnena och tillsammans diskuterar de hur eleven 

ska kunna lära sig ännu mer.  

 Vid bedömning ska läraren ta hänsyn till all den kunskap som 

eleven visat under utbildningen.  

 En elev som känner sig orättvist bedömd av en lärare ska få bli 

bedömd på nytt.  

 De elever som är elevskyddsombud eller med i elevrådet ska kunna 

följa undervisningen på samma sätt som sina klasskamrater. De ska 

erbjudas stöd för att ta igen det skolarbete som de missat på grund 

av sitt uppdrag.  

 Elever som har synpunkter på undervisning eller bedömning ska 

prata med läraren eller rektorn.  

 Läraren måste vara noggrann med att proven kopplas till 

undervisningen.  

 Läraren ska vara tydlig med vad som är prov respektive läxförhör. 

Det ska vara tydligt för både lärare och elever.  

 

KLASSRÅD OCH ELEVRÅD 

 Klassråd och elevråd ska finnas på alla skolor. 

 Mentor/klasslärare har ett särskilt ansvar för att klassrådet fungerar.  

 Det ska finnas en vuxen på skolan som har ett särskilt ansvar för 

att elevrådet fungerar.  

 Klassråd och elevråd ska träffas med jämna mellanrum och det ska 

skrivas protokoll vid dessa träffar. 

 De elever som är med i elevrådet ska få utbildning så att de klarar 

sitt uppdrag. 

 Kallelse till elevråd ska ske i god tid innan mötet.  

 Elevrådet ska berätta för andra elever om elevdemokratiplanen och 

de ska också försöka få fler elever intresserade av 

elevdemokratiarbetet.  

 Innan rektorn bestämmer om något stort och viktigt måste rektorn 

alltid prata med elevrådet så att eleverna kan säga vad de tycker.  

 Rektor och elevråd ska prata med varandra regelbundet för att 

kontrollera att klassråd och elevråd fungerar.  

   

 


