
Påverka i skolan 
Ur "Det svenska skolsystemet: Grundskola" utgivet av Skolverket: 

"I de lagar och regler som styr skolan står det att elever har rätt till inflytande, men också att de 

ska ta ansvar för sin skolgång. Elevernas rätt till inflytande och ansvar kan gälla både 

undervisningens utformning och arbetsmiljön. Det kan handla om innehållet i undervisningen, hur 

arbetet mot mobbning ska se ut, skolans ordningsregler eller hur skolgården ska se ut. I varje klass 

och undervisningsgrupp ska eleverna kunna ta upp olika frågor med sina lärare 

Det är viktigt att skolan samarbetar med hemmen, och även föräldrarna kan ha inflytande på 

verksamheten i skolan. Detta kan ske på föräldramöten eller genom föräldraråd.

Elevråd 
Urfjälls elevråd utgör en viktig del i det demokratiska arbetet på skolan. Syftet med elevrådet är att 

eleverna ska känna sig delaktiga och ha inflytande i den dagliga verksamheten. 

Elevrådet träffas var tredje vecka och består av representanter från alla våra årskurser, från 

förskoleklass till åk 5. Rektor sitter också med i elevrådet. 

Varje klass genomför regelbundna klassråd. Där har eleverna möjlighet att framföra tankar och 

önskemål som gäller klassen och hela skolan. Elevrådsrepresentanterna tar sedan med sig frågor 

som rör hela skolan till elevrådet. Exempel på frågor som kan tas upp är: 

• Förslag på olika aktiviteter 

• Skolans regler 

• Skolmaten 

• Inköp av lekmaterial 

Vid varje elevrådsmöte skrivs protokoll som delas ut till klasserna. 

Elevrådsrepresentanter på Urfjäll läsåret 2014/2015: 

 

 

 
 

Föräldraråd 
Ur "Det svenska skolsystemet: Grundskola" utgivet av Skolverket: 

"Föräldraråd bygger på frivilligt engagemang och finns i många skolor. Föräldraråd brukar bestå 

av en till två föräldrar från varje förskolegrupp/skolklass. I föräldrarådet diskuterar man 

skolfrågor och vanligen utses några representanter som har kontakt med skolans personal. Att 

engagera sig i ett föräldraråd är ett bra sätt att få inblick i skolans verksamhet och är dessutom en 

möjlighet att påverka i skolfrågor som man tycker är viktiga." 

Urfjälls föräldraråd har representanter från såväl förskola som skola. Rådet träffas ett par gånger per 

F-klass Molly  

Åk 1  Laura  

Åk 2  Isabelle   

Åk 3  Azus 

Åk 4  Giselle   

Åk 5  Felicia 

Vuxen  Mette 

Plats:  Rektors rum 

 



termin och är ett forum där man kan lyfta synpunkter och frågor kring verksamheterna (förskola, 

skola och fritids) som kommer ifrån föräldrar. 

Läsåret 2014/2015 består Urfjälls föräldraråd av: 

Mikaela Sköld (Lilla & Stora Urfjäll), Mylay Hernandez (Stora Urfjäll & F-klass), Mikaela 

Hildeby (Lilla & Stora Urfjäll, Yvonne Ulvetoft (åk 2), Jessica Door (åk 2 & 5) och Rosita 

Johansson (åk 1 och 5). Marie (lagledare från förskolan) och Mette (rektor) sitter med på alla 

möten. Ibland deltar även annan personal från skolan. Mötena är öppna så alla intresserade 

föräldrar är välkomna att delta, 

 

 

Miljöråd 
Urfjälls miljöråd startade v t 2011 och där lyfts synpunkter och frågor från barn/elever och personal 

med miljön i fokus. Tack vare Miljörådet har vi sedan h t 2012 Grön flagg på skolan, vilket är ett av 

de arbetsområden som gruppen fokuserar på. Alla barn/elever komposterar, vilket är ett annat 

prioriterat område för gruppen att följa upp. 

Miljörådet har möte var tredje vecka och diskuterar då hur vi kan arbeta med miljön, på förskolan, i 

skolan, på fritids och även då man är hemma. Efter varje möte diskuteras uppkomna frågor i varje 

klass och i förskolegruppen. Info ges också i veckobrev och frågor lyfts på föräldrarådets möten. 

Läsåret 2014/2015 består Urfjälls miljöråd av:    

 

 

 

 

 

 

Kamratstödjare 
Urfjälls kamratstödjare har en mycket viktig roll på skolan. Kamratstödjarna arbetar framför allt för 

ett positivt socialt klimat på skolan. De ses som bra kamrater och förväntas föregå med gott 

exempel inför de andra eleverna. De håller i aktiviteter som Månadens kompis och Veckans lek. 

Kamratstödjarna träffas var tredje vecka (oftare vid behov) och består av representanter från åk 1 

till åk 5. Oscar och Pia är vuxenstödjare och hjälper eleverna med deras arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrarådet på Urfjäll träffas den 2/10, 25/11, 11/2 och 20/4. 

Tid:  17.30 – 18.30 

Plats:  2-3:ans klassrum 

 

Åk 1  Tyra 

Åk 2  Malte 

Åk 3  Ellen 

Åk 4  Julia 

Åk 5  Ebba & Selma  

Vuxna  Oscar och Pia 

Plats:  Skolexpeditionen 

Förskolan Meja och Ylva 

F-klass Shahd 

Åk 1  Tim 

Åk 2  Filippa  

Åk 3  Wilmer 

Åk 4  Pontus 

Åk 5  David 

Vuxna  Helena och Jennie 

Plats:   Skolexpeditionen 

  

  

Plats:   


