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 • Du som vårdnadshavare kan förvänta dig att ditt barn 
ska ges möjlighet att ha inflytande på verksamhetens 
innehåll och kunna påverka sin vardag på förskolan. 
Detta ska synliggöras för dig som vårdnadshavare.

 • Du som vårdnadshavare har rätt till fortlöpande informa-
tion om hur ditt barn har det på förskolan. Detta kan 
du få via veckokalender, fotoramar, månadsbrev, annan 
dokumentation eller när du lämnar och hämtar ditt barn.

 • Du som vårdnadshavare har rätt till minst ett utveck-
lingssamtal per år om ditt barns utveckling och lärande. 
Vid behov kan fler samtal erbjudas.

 • Du som vårdnadshavare ska i god tid få inbjudan till 
utvecklingssamtalet och möjlighet till förberedelser av 
innehållet.

 • Vid samtalet ska överenskomna mål för hur verksam-
heten kan stödja ditt barn upprättas och du ska få en 
kopia på genomfört samtal.

 • Ditt barn har rätt till en egen pärm med barnets utveck-
ling över tid i förskolan.

 • Ditt barn som har behov av särskilt stöd har rätt att få 
de insatser som förskolechefen beslutar om.

förskola

Denna utbildningsgaranti gäller för 
Hultsfreds kommuns förskolor

hos oss får alla en...

utbildningsgaranti!



 • Varje arbetsområde ska presenteras med syfte, kopp-
ling till läroplanen, arbetsformer och mål i en skriftlig 
pedagogisk planering. I den pedagogiska planeringen 
ska det även framgå vad du möter i verksamheten och 
vilka förmågor du tränar. 

 • Du som elev och vårdnadshavare ska ges möjlighet 
att ha inflytande på verksamhetens innehåll och kunna 
påverka vardagen i förskoleklassen.

 • Du som elev ska ha ett formellt elevinflytande via klass- 
och elevråd minst en gång per månad.

 • Du som vårdnadshavare ska få information om hur ditt 
barn har haft inflytande på verksamheten.

 • Du som vårdnadshavare har rätt till fortlöpande informa-
tion om hur ditt barn har det i förskoleklassen.

 • Du som vårdnadshavare ska erbjudas ett utvecklings-
samtal om ditt barns sociala utveckling och lärande. 
En individuell utvecklingsplan upprättas vid samtalet.

Denna utbildningsgaranti gäller för 
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förskoleklass

 • Ditt barn har rätt till en meningsfull fritid på fritids-
hemmet.

 • Fritidshemmets planering, med utgångspunkt i läro-
planen, finns tillgänglig för dig som vårdnadshavare. 

 • Du som vårdnadshavare kan förvänta dig att ditt barn 
ges möjlighet att ha inflytande på verksamhetens 
innehåll och kan påverka sin vardag på fritidshemmet. 
Detta ska synliggöras för dig som vårdnadshavare.

 • Du som vårdnadshavare har rätt till fortlöpande in-
formation om hur ditt barn har det på fritidshemmet.

 • Du som vårdnadshavare har rätt att få en samlad in-
formation om ditt barns sociala utveckling och lärande 
på fritidshemmet och skolan vid utvecklingssamtal. Du 
har också rätt att få ett separat samtal med personal 
på fritidshemmet om du önskar det.

fritidshem

Denna utbildningsgaranti gäller för 
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 • Varje nytt arbetsområde presenteras med en skriftlig planering 
(PP) som innehåller.  

 – En intresseväckande inledning 

 – Det utvalda syftet och det centrala innehållet utifrån läroplanen

 – Vad som ska bedömas och hur bedömningen kommer gå till

 – De förmågor du tränar och det du kommer möta i under-
visningen

 • Du får under varje arbetsområde återkoppling som beskriver 
hur du lyckats med dina uppgifter och hur du ska arbeta vidare 
för att nå en högre nivå. 

 • Du ska ges möjlighet till inflytande och få påverka arbetssätt 
och hur bedömning ska gå till.

 • Du ska ha möjlighet till inflytande genom klass- och elevråd 
minst en gång i månaden.

 • Bedömning utgår enbart från kunskapskraven. 

 • Du har rätt till skriftlig dokumentation i samtliga ämnen eller 
ämnesområden du får undervisning i.

 • Om bedömningen av din kunskapsnivå ändras markeras detta 
i Infomentor. Om det handlar om ett försämrat resultat ska 
du också få en muntlig information. Du ska då få veta vad du 
kan göra för att förbättra resultatet. 

 • Om du läser ämnen och inte når kunskapskrav E, eller om 
du läser ämnesområden och inte når kunskapskrav för 
grundläggande kunskaper, är undervisande lärare skyldig att 
med hjälp av din mentor, specialpedagog och rektor kartlägga 
situationen och sätta in åtgärder som krävs. Vid behov kopplas 
elevhälsateamet in.

 • Du ska erbjudas utvecklingssamtal varje termin. 

 • Du ska få se den skriftliga dokumentationen om din kun-
skapsutveckling i skolan och reflektera kring den tillsammans 
med din mentor. Före utvecklingssamtalet ska du förbereda 
dig tillsammans med din mentor så att du själv, i förhållande 
till din ålder, kan leda ditt eget utvecklingssamtal med hjälp 
av din mentor.

 • Du som läser ämnen har rätt till betyg varje termin från och 
med årskurs sex om du eller dina vårdnadshavare önskar 
detta. Om du läser ämnesområden eller väljer att inte få betyg 
kommer en individuell utvecklingsplan (IUP) och skriftlig 
dokumentation om din kunskapsutveckling att upprättas 
en gång per år.

 • Du har rätt att få information om vilket betyg du kommer 
att få. Ditt betyg ska inte vara en överraskning  
när du får det skriftligt.

Denna utbildningsgaranti 
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läroplan årskurs 1-9.

 • Varje nytt arbetsområde presenteras med en skriftlig plane-
ring (PP) som innehåller:  
 – En intresseväckande inledning 

 – Det utvalda syftet och det centrala innehållet utifrån läroplanen 

 – Vad som ska bedömas och hur bedömningen kommer gå till

 – De förmågor du tränar och det du kommer möta i under-
visningen

 • Du ska ges möjlighet till ett aktivt elevinflytande och få 
påverka arbetssätt och bedömningsformer.

 • Du ska ha ett formellt elevinflytande via klass- och elevråd 
minst en gång per månad.

 • Bedömning i skolans ämnen utgår enbart från kunskaps-
kraven.

 • Du har rätt till skriftlig dokumentation i samtliga ämnen du 
får undervisning i.

 • Om bedömningen av din kunskapsnivå ändras ska detta 
skrivas in i Infomentor. Om ditt resultat blivit sämre än 
tidigare ska du dessutom få muntlig information om detta 
och om vad du kan göra för att förbättra resultatet. Du har 
rätt till utmaningar för att nå kunskapskraven. 

 • Om du inte når kunskapskravet E är undervisande lärare 
skyldig att informera rektor och elevhälsateamet som ser 
till att kartlägga situationen. Åtgärder sätts in om så krävs.

 • Du ska erbjudas ett utvecklingssamtal varje termin. Om du 
går i åk 1 till 5 kommer din individuella utvecklingsplan (IUP) 
att upprättas en gång per år.

 • Du ska få se den skriftliga dokumentationen om din kun-
skapsutveckling i skolan och reflektera kring den tillsam-
mans med din mentor. Före utvecklingssamtalet ska du 
förbereda dig tillsammans med din mentor så att du själv, i 
förhållande till din ålder, kan leda ditt eget utvecklingssamtal 
med hjälp av din mentor.

 • Du har rätt att få information om vilket betyg du kommer 
att få. Ditt betyg ska inte vara en överraskning när du får 
det skriftligt.
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