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Remiss av motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upprätta policy för
samverkan mellan hem och skola
STK-2022-112

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen då
samverkan mellan hem och skola redan är reglerat i gymnasieskolans och gymnasiesärskolans
styrdokument och att det inte heller har identifierats något behov av att införa en policy för
samverkan mellan hem och skola i förvaltningen.
Yttrande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens utgångspunkt är att en god samverkan mellan
skola och vårdnadshavare är en viktig del i att stödja elevers väg mot sina mål.
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har tillsammans med elevernas vårdnadshavare ett
gemensamt ansvar för elevens skolgång.
Nationella styrdokument
Ansvaret för när skolan ska samverka med vårdnadshavare är tydligt reglerat i skolans
nationella styrdokument. Läraren ska enligt skollagen samverka med och fortlöpande
informera vårdnadshavare om elevens skolsituation och kunskapsutveckling (3 kap. 3 §). Det
är vidare rektors ansvar att vårdnadshavare får insyn i elevernas skolgång (Läroplan för
gymnasieskolan, 2011, Läroplan för gymnasiesärskolan 2013).
Läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ska enligt skollagen (15 kap. 20 §) ha ett
utvecklingssamtal minst en gång per termin. Samverkan med vårdnadshavare ska även ske
vid utredning och åtgärder i samband med ordningsfrågor samt vid upprättande av
åtgärdsprogram (5 kap. 11–16, 23 §§; 3 kap. 9 §). Vårdnadshavare till elever i gymnasieskola
och gymnasiesärskola ska också ges möjlighet att delta i skolans kvalitetsarbete (4 kap. 4§).
Individuell bedömning i varje fall
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Skolpersonal inom gymnasieskola och gymnasiesärskola måste vid varje enskild situation ta
ställning till om de ska prata med endast eleven eller om även vårdnadshavare ska kontaktas.
I elevunderlaget för gymnasieskola och gymnasiesärskola ingår myndiga elever. Därtill har
elever enligt skollagen (29 kap. 12 §) rätt att själv föra sin talan från 16 års ålder. Sekretess till
skydd för en enskild gäller, om den enskilde är underårig, även i förhållande till dennes
vårdnadshavare. Sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den
utsträckning denne enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i
frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter, om det inte kan antas att den
underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren.
Förvaltningen har vidare inte identifierat något behov av att införa en
förvaltningsövergripande policy som rör samverkan mellan hem och skola. Rektor ansvarar
enligt skollagen för att leda och samordna det pedagogiska arbetet, vilket innebär att rektor
också fattar de beslut som ett sådant ansvar kräver (2 kap. 9-10 §§ skollagen).
Med hänvisning till ovan resonemang föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
kommunstyrelsen att avslå motionen.
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