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Riktlinjer för Mångårdens Föräldraråd 2016-17 
 

Rådet skall verka för samverkan mellan föräldrar, personal och ledning. 
 

Syfte: 
- att fungera som informationslänk mellan barn/föräldrar och personal angående barnens 

vistelse på förskolan och verksamhetens innehåll 
- att vara ett samverkansorgan mellan föräldrar och personal i frågor som rör förskolans 

verksamhet och barnens vardag 
- att inbjuda till delaktighet och möjlighet till påverkan av beslut som rör den egna 

verksamheten  
- att fungera som referensgrupp vid framtagning av förskolans ledande dokument såsom 

verksamhetsplan, kvalitetsredovisning, likabehandlingsplan, mm. 
- att tillsammans föra kloka resonemang och om det som rör barnens vardag på förskolan 

och kanske sätta lite guldkant på tillvaron ibland! 
 

Innehåll:  
Föräldrarådet representerar alla föräldrar och här kan frågor som rör alla barn/alla föräldrar 
lyftas och diskuteras. Det kan handla om förskoleverksamhetens innehåll och organisation, 
förändringar som påverkar barn och föräldrar/vårdnadshavare, stort som smått. Däremot frågor 
som rör enskilda barn/föräldrar tas upp direkt med respektive personal/förskolechef. 
 
Former:  
Föräldrarådsrepresentanter utses av föräldramöte på hösten, består av en eller två föräldrar 
från varje avdelning, samt förskolechef och två pedagoger från verksamheten Aktuellt arbetar 
dessa två pedagoger även som biträdande förskolechefer (deltid). 
 
Antal träffar:  
Två träffar/termin är vår målsättning. Vid behov kan möte påkallas av föräldrar eller personal. 
Tid: Start 18.00 – slut senast 19.30 
 
Dokumentation/information:  
Personalen som deltog i mötet ansvarar för minnesanteckningar som först skickas till 
föräldrarepresentanter för eventuell komplettering. 
Personalen på respektive avdelning ser till att de sätts in i en mapp/pärm "Föräldraråd" som 
finns tillgänglig på avdelningen. 
Minnesanteckningar kommer att finnas tillgängligt på respektive avdelning och föräldrars 
anslagstavla. 
 
Övrigt: 
Alla föräldrar och all personal är välkomna att komma med idéer och synpunkter om vad som 
bör tas upp på träffarna. Dock behandlas bara frågor som berör hela förskolan eller hela 
avdelningar, inte enskilda individer.  
Du som förälder är välkommen att ta kontakt med någon i föräldrarådet om du inte själv kan/vill 
ta upp en fråga. 
                                            November 2016  


