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Artikel 12 i  Barnkonventionen 



ALLMÄNT 

 Alla barn ska få säga sin mening om skolan.  

 Barn och vuxna ska veta vad man får göra och vad man inte får 

göra i skolan. 

 Alla barn ska få säga vad de tycker i skolan så länge det inte 

kränker någon annan.  

 Barn och vuxna måste få lära sig hur de ska göra för att bestämma 

tillsammans. 

 Demokrati betyder att alla får säga vad de tycker och att alla ska 

lyssna på varandra – innan det bestäms hur saker ska göras.  

 

UNDERVISNING OCH BEDÖMNING 

 Vuxna och barn ska prata med varandra om vad barnet ska lära sig 

i skolan. Tillsammans pratar de om hur barnet kan lära sig det och 

hur barnet kan lära.  

 De vuxna ska förklara för barnet vad och varför barnet behöver lära 

sig i olika ämnen.  

 De vuxna ska förklara för barnet hur mycket barnet har lärt sig i 

olika ämnen. Tillsammans pratar de om hur barnet kan lära sig 

ännu mer.  

 

 

 

 

KLASSRÅD OCH ELEVRÅD 

 Klassråd och elevråd ska finnas på alla skolor.  

 På klassrådet ska barnen prata om hur de vill ha det i klassen och i 

skolan. Vissa saker ska skickas vidare till elevrådet. 

 På elevrådet ska barnen prata om hur alla barn, i alla klasser, vill ha 

det på skolan.  

 Det ska finnas en vuxen som hjälper till på klassråd och elevråd.  

 Det som klassrådet eller elevrådet pratar om ska skrivas i ett 

protokoll. Det är viktigt att det sparas.  

 Elevrådsrepresentanterna ska få lära sig hur de gör i ett elevråd.  

 Elevrådsrepresentanterna ska berätta för eleverna i sin klass vad 

elevrådet pratar om och vad elevrådet har bestämt.  

 De vuxna ska tillsammans med elevrådet prata om det som gäller i 

hela skolan 

 

ARBETSMILJÖ 

 Både barn och vuxna arbetar tillsammans på skolan.  

 Barn och vuxna har en gemensam arbetsmiljö.  

 Alla barn och vuxna på skolan ska hjälpa varandra så att alla trivs i 

skolan. 

 Alla barn och vuxna ska vara snälla mot varandra.  

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

 Om något inte känns bra på skolan ska barnet prata med eller 

skriva till en vuxen. Alla vuxna måste lyssna och hjälpa barnet.  

 En gång per år ska barn och vuxna tillsammans prata om hur det 

är i skolan. Tillsammans pratar de om hur det kan bli bättre och 

det skrivs in i skolans likabehandlingsplan. 

 En gång per år ska barn och vuxna tillsammans prata om hur det 

ska vara på skolan. Varje hösttermin skrivs regler för vad barn och 

vuxna får göra och inte får göra.  

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

eller händer en olycka.  

 


