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Skolan där barn och elever ges möjlighet att nå så långt 
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och en levande sång- och musikkultur 
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Skollagen (2010:800), kap 4 
12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i 
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till 
inflytande över utbildningen. 

13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett 
eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de 
vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor 
behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan 
ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna. 

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i 
första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna 
informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska 
behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter 
innan beslut fattas. 

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum 
för samråd enligt första stycket och för att informations- och 
samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs. 
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Mål 2015/2016 
Förskolan  

• Motverka traditionella 
könsroller 

• Stimulera barnen i språk och 
matematik 

• Språkstimulerande arbetssätt i 
förskolan - kompetensutveckling 

Fritids 

• Motverka traditionella 
könsroller 

• Förena omsorg och pedagogik 

 

Grundskolan 

• Undervisningen ska hålla god 
kvalitet 

• Läslyftet, matematiklyftet forts. 

• Alla elever ska få prestera sitt 
bästa utifrån sina förmågor 

• Fokus på högpresterande elever 
 

• Alla elever ska känna sig trygga 

• Värdegrundsprogrammet 

• Alla elever ska ha studiero 

• Värdegrundsprogrammet 
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Resultat 2014/2015 
Förskola 

• Mycket hög kundnöjdhet 90 % 

• Barnen stimuleras i matematik, 84 % 
• Mitt barn trivs 97 % 

Fritids 

• Fritidshemmets verksamhet är 
stimulerande, föräldrar åk 2 

• Verksamheten är stimulerande, 
personalen är kompetent ca 85 % 

• Ca 85 % trivs och känner sig 
trygga av eleverna i åk 2 

 

 

Grundskolan 

• Mitt barn har kompetenta 
lärare, föräldrar åk 2 90 % 

• Trygghet och studiero, 
Värdegrundsprogrammet 

• Skolpersonal – målet uppnått 

• Elever – ok 

• Föräldrar – utvecklingsområde 

• Samtliga elever nådde så långt 
de kunde efter sina förmågor. 

• Hög kvalitet på undervisningen 
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Nytt på Karlbergsskolan 
• Mattias Johansson, ny bitr. rektor, start 19 november 

• Kurator onsdagar, nås genom klasslärare och EHT, 
elevhälsateamet. 

• Förstärkning fritids Sunnanäng/Mattisborgen f-klass 
och åk 1, fram till jul. 

• Eva Engwall, bitr. förskolechef, halvtid tom 11/12. 
Maria Holm tillbaka efter föräldraledigheten 14/12. 

• Karlbergsskolans budget ser bra ut för året och vi får 
inget underskott. 

• Information för föräldrar ligger på hemsidan, 
www.vallentuna.se/karlbergsskolan 
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