
 

 
 
 
 
 
 
 

Handlingsplan för samverkan 
förskola/skola och hem 

 

 
 

Rektorsområde förskola och 
grundskola 

 
”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan 
skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 
varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt.” 
Lpfö 98  
 
”Skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång 
skall skapa de bästa förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och 
lärande.” 
Lpo 94  
 
”Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 
utveckling.” 
Lpo 94  
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Vårt mål är ett nära samarbete mellan hem och försk ola/skola 
och detta ska prägla hela skolgången. 
 

• Förskolan/skolan strävar efter att skapa så goda relationer som möjligt med hemmet 
där det är naturligt att ta informella kontakter av positiva och negativa orsaker. 

 
• Föräldramöte ska ske minst en gång per läsår. Detta är ett bra tillfälle att som förälder 

ta upp viktiga frågor, men också att lära känna de andra föräldrarna. Här informeras om 
och åskådliggörs förskolans/skolans mål. Under föräldramötet ska det framgå att 
föräldrarnas stöd är barnets bästa hjälp till en trygg och positiv skolgång.  

 
• Förskolan/skolan kallar till utvecklingssamtal två gånger per läsår. Ett utvecklingssamtal 

är till för barnets bästa och ska handla om barnets utveckling. Det ska hållas på ett 
förtroendefullt sätt när det handlar både om positiva saker och sådant som kan vara 
besvärligt. Under samtalet upprättas Min utveckling/individuell utvecklingsplan där alla 
parter är förberedda och delaktiga. Vid behov upprättas åtgärdsprogram vilket 
regelbundet följs upp och utvärderas. 

 
• Vi inbjuder och uppmuntrar till besök av föräldrar i verksamheten både som åhörare 

och medverkande. 
 

• Skolan ska uppmuntra till att någon form av föräldraråd/grupp/förening bör finnas på 
varje förskola/skola. Här ska föräldrarna vara i majoritet men det ska också finnas 
rektor och personalrepresentant med vid mötestillfällena.  

 
• När något akut inträffar kontaktar förskolan/skolan föräldrar så fort som möjligt. Därför 

är det viktigt med uppdaterade kontaktuppgifter. 
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Exempel på ytterligare samverkan: 

 
Hem och förskola 

 
• Inskolningssamtal  

• ”Överlämningssamtal” vid lämning och hämtning 

• Traditionella och lokala festligheter 

• Drop in fika 

• Besök på föräldrars arbetsplatser 

• Tydliggöra barnens lärprocess via dokumentation, bildspel etc. 

• Uppdaterad hemsida 

 
Hem och skola 
 

• Veckobrev/månadsbrev/blogg 

• Kontakt/planeringsbok 

• Studiebesök på föräldrars arbetsplatser 

• Praktik på föräldrars arbetsplatser 

• Traditionella och lokala festligheter 

• Uppdaterad hemsida  

 
Utvärdering sker genom: 
 

• Utvecklingsledarens kommunövergripande enkät till elever och föräldrar. 

• Arbetslagen aktualiserar och utvärderar handlingsplanen vid läsårets start. 

• Resultaten av detta meddelas till samverkansgruppen. 

• Samverkansgruppen analyserar. 

• Den digitala handlingsplanen revideras årligen. 


