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Elevdemokrati på Sjöviksskolan, 2020–21
Enligt skollagen hör inflytande och delaktighet till skolans vardag.
Eleverna ska ges inflytande för utbildningen, de ska stimuleras till
att aktivt ta del i att utveckla den samt hållas informerade om frågor
som rör dem. Elevernas tankar och åsikter ska ges betydelse och
eleverna ska få en möjlighet att vara med och påverka.
Skolans mål är att varje elev:
• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö
• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning
och det inre arbetet i skolan, och
• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin
förmåga att arbeta i demokratiska former.
(Lgr11, kapitel 2.3)
Elevråd och klassråd
Elevrådet genomförs i regel stadievis, 1 gång/månad. Varje klass på
skolan har 2 representanter, och beroende på innehåll så deltar 1
eller 2 representanter/klass på mötena. Elevrådsrepresentanter för
varje klass väljs på olika sätt, beroende på elevernas ålder och
mognad. Det är viktigt att eleverna är delaktiga i vilka deras
representanter är, samt får en förståelse för vad det innebär att
representera sin klass i elevrådet. Elevrådsrepresentanter utses för 1
år i taget.
Biträdande rektorer Hanna Larsson och Margita Lundström
genomför, protokollför och kallar till elevråd för F-3, biträdande
rektor Simon Hedman genomför, protokollför och kallar till elevråd
för åk 4–7.
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Elevrådet ska alltid föregås av ett klassråd, där klassens tankar och
åsikter om skolans verksamhet fångas upp och antecknas.
Elevrådsrepresentanter tar med sig anteckningar från klassråd till
elevrådsmöte. Ibland får eleverna mer fritt komma med förslag på
utveckling av skolans verksamhet, och ibland kommer det att finnas
specifika frågor som ska diskuteras på klassråd.
Elevrådsmötena bokas i skolans kalendarium. Mentorer ansvarar
gemensamt med elevrådsrepresentanter för att protokoll från
elevråd gås igenom med klassen.
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Matråd
Varje klass på skolan utser 1 representant att delta i skolans matråd,
det kan vara en av elevrådsrepresentanterna, men även annan elev.
På matrådet diskuteras skolmaten och samvaron i skolmatsalen,
vilket i förhand ska diskuteras på klassråd.
Matrådet kallas till, protokollförs och genomförs av skolans
kökschef.
Elevskyddsombud
Från och med årskurs 7 har elever rätt att delta i skolans
arbetsmiljöarbete. Dessa utses av alla elever, och representerar alla
elever. Elevskyddsombuden utses på elevrådsmöte där samtliga
elever deltar, och till antalet är de 2 per årskurs i åk 7–9.
För mer information om elevskyddsombud, se arbetsmiljöverkets
hemsida (https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/skyddsombud-ocharbetsmiljoombud/elevskyddsombud/).
Fritidsråd
Fritidsråd sker 1 gång/månad. Eleverna delar på uppgifterna att vara
ordförande och sekreterare.
Fritidsrådet används i verksamheten till att ta tillvara på elevernas
intressen och tankar samt förslag på förbättringar eller ”önskemål” i
verksamheten.
Dagordning
Gemensamma, fasta dagordningar för klassråd, matråd och fritidsråd
tas fram under läsåret i respektive grupp.
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