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Vägledning till kontaktpolitiker och rektorer angående forum för skolråd i förskola 
och grundskola 

Syfte 
Skolornas och förskolornas råd är till för att rektor, vårdnadshavare och personalrepresentanter ska 
kunna diskutera för skolan viktiga och strategiska frågor.  

Kontaktpolitikernas roll vid forum för samråd i förskola och grundskola 
Kontaktpolitikernas roll är att hämta kunskap och synpunkter från råden så att barn och 
utbildningsnämnden kan fatta välgrundade beslut i frågor som rör nämndens verksamhetsområden. 
Kontaktpolitikerna ska framför allt lyssna på vårdnadshavares och personalens diskussion och 
synpunkter. 
Kontaktpolitikerna representerar nämnden och ska inte föra politiska diskussioner i råden. Råden ska 
inte heller vara ett forum för utfrågning av kontaktpolitikerna. 

Hur hanterar kontaktpolitikerna frågor som ställs på forum för samråd?  
Kontaktpolitikerna är fritidspolitiker och har inte möjlighet att vara insatta i alla frågor eller besvara 
dessa. Det är bättre att ge förslag på vem frågeställaren kan kontakta än att besvara en fråga man 
inte helt har kunskap om. Kontaktpolitikema ska inte besvara frågor som ligger på skolledar eller 
förvaltningschefsnivå. Är kontaktpolitikern bekväm med frågan och helt säkert vet nämndens 
ståndpunkt, kan kontaktpolitikern besvara den. Är kontaktpolitikern osäker på frågan och den är av 
stor betydelse är det bättre att ta frågan till nämnden för diskussion.  

Alternativ till forum för samråd för kontaktpolitiker 
Deltagande på forum för samråd är inte obligatoriskt för kontaktpolitiker. Det går utmärkt att 
kontaktpolitiker använder motsvarande tidsram till exempelvis möte med rektor eller annan personal 
på aktuell förskola eller grundskola. Det primära är att kontaktpolitikern får möjlighet att inhämta 
adekvat bild av den aktuella verksamheten. 

Vårdnadshavare kan alltid ställa frågor via Lomma kommuns synpunktshantering, LUKAS, som nås via 
www.lomma.se. Det är en kanal där svaren kan läsas av många, och där synpunkterna regelbundet 
följs upp av barn och utbildningsnämnden. Frågor som skickas via LUKAS skickas till en handläggare 
och ska alltid bli besvarade. En del frågor besvaras av tjänstemän medan andra besvaras av 
ordföranden för respektive nämnd.
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Om vårdnadshavare på rådsmöten ställer frågor som de tycker att de tidigare har tagit upp via 
LUKAS, med rektorn eller med annan tjänsteman, och de anser att svaret ej är tillfredsställande, kan 
kontaktpolitikern försöka ta reda på svaret till nästa möte. Kontaktpolitikern kan föreslå att en 
tjänsteman från den förvaltning frågan berör kan delta på kommande råd. 
 
Om skolledaren vet att en viss fråga är aktuell på kommande forum för samråd kan det underlätta 
om kontaktpolitikerna informeras om detta i förväg. Det är av yttersta vikt att terminens eller 
läsårets inplanerade skolråd och förskoleråd inte kolliderar med nämndens eller 
kommunfullmäktiges sammanträden. Rektor/förskolechef ska rapportera in läsårets skolråd till 
nämnden i god tid före första mötet. 
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