
Påverka i förskolan  
 

Ur "Lp fö 98" utgivet av Skolverket:  
"Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 

handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt 

ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten” ”Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara 

med och påverka verksamheten i förskolan.”  

 

Enligt Lp fö 98 ska barnet  

  

 förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika 

former av samarbete och respekteras 

  

 förberedas för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle  

 

 respekteras för sina uppfattningar och åsikter 

  

Barnen  

Samlingarna på förskolan som är uppdelade i mindre grupper ger barnen en stor möjlighet att 

vara med och påverka planeringen av verksamheten. Deras intressen kan till exempel leda till 

ett tema som planeras av pedagogerna och arbetas med under en period. Barnintervjuerna som 

sker individuellt med barnen är också en bra vägledning för pedagogen. Genom att intervjua 

och samtala med ditt barn får pedagogerna information om vad barnen tycker om 

verksamheten och om de har särskilda önskemål om vad den ska innehålla. Varje barn får 

efter egen förmåga träna på att uttrycka sina tankar och åsikter.  

Under montessoripassen har barnen alltid möjlighet att själva välja vad de vill arbeta med. De 

väljer det som intresserar dem och utvecklas ofta i snabb takt mycket tack vare att detta fria 

val finns. Dokumentation av utvecklingen gör barn och pedagog tillsammans.  

 

 

Föräldrarna  
Den dagliga kontakten vid lämningar/hämtningar är viktig. Vi lägger mer fokus vid 

hämtningar och försöker då alltid ge en lite längre stund så möjlighet finns att ta upp 

eventuella tankar kring barnet och verksamheten. Föräldrarna hos oss är alltid välkomna ”att 

sitta på stolen” när verksamheten är i full gång. Det ger en möjlighet att observera såväl 

verksamheten som det egna barnet. Under utvecklingssamtalen som erbjuds 1 gång per 

termin, fler vid behov, ligger stort fokus på både barnets och föräldrarnas upplevelser av 

verksamheten. Enkätundersökningar (kommunens och våra egna) ligger också till grund för 

utvecklingen av verksamheten. Under föräldramöten är upplägget att information ges först 

och därefter ges utrymme för diskussioner mellan föräldrar och pedagoger.  

 

 

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 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 2013/2014 består Urfjälls miljöråd av: Förskolan Frida  

F-klass Evelina  

Åk 1 Malte  

Åk 2 Alice  

Åk 3 Simon  

Åk 4 Samin  

Åk 5 Gustav  

Plats: Skolexpeditionen  

Urfjälls miljöråd träffas den 4/11, 18/11, 9/12, 27/1, 17/2, 17/3, 7/4, 12/5 och 19/5.  

 

 

Elevråd 

På skolan finns även Elevråd som träffas regelbundet. Elevrådet består av skolelever, men 

lyfter ibland även frågor som rör barnen i förskolan. Då förmedlas dessa frågor till personalen 

på förskolan som får föra frågorna vidare till barngruppen. 

 

 

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 per klass. 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 termin och är ett forum där man 

kan lyfta synpunkter och frågor kring verksamheterna (förskola, skola och fritids) som 

kommer ifrån föräldrar.  

 

Läsåret 2013/2014 består Urfjälls föräldraråd av:  

Mikaela Sköld (Lilla & Stora Urfjäll), Yvonne Ulvetoft (åk 1), Rosita Johansson (f-klass 

& åk 4) och Jessica Door (åk 1 & åk 4). Marie (lagledare från förskolan) och Mette 

(rektor) sitter med på alla möten. Ibland deltar även annan personal från skolan.  

 

Föräldrarådet på Urfjäll träffas den 9/9, 18/11, 12/2 och 12/5. Tid: 17.30 – 18.30  

Plats: 2-3:ans klassrum 
 


