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statsrådet Ylva JohanssonTill

statsrådetbemyndigade regeringen YlvaGenom beslut den 9 1995mars
belysa det inreJohansson tillsätta kommitté med uppdragatt atten

föreslåoffentliga skolväsendet för barn och ungdom ocharbetet i det
åtgärder utvecklingen dir. 1995:19.för stimulera den pedagogiskaatt

bilagaDirektiven bifogas, se
kommitténsKommittén Skolkommittén. Till ledaattantog namnet

utsågs deltararbete utbildningsledaren Olle Holmberg. I arbetet som
Andersson, högskoleadjunkten Kerstinledamöter slöjdläraren Lisbeth

adjunkten Katarina Eklind, mellansta-Bergöö, rektorn Börje Ehrstrand,
Kågström,organisationspedagogendieläraren Pia-Lotta Fellke, Lennart

ihlfors, adjunktenadjunkten Göran Mohn, utvecklingsledaren Elisabet N
Nilsson, biträdande rektorn Peder Sandahl, fritidspedagogenLennart

Östman.Marika Lisbeth AnderssonAnneli Springe och teknologen
Aulin-entledigades den 25 augusti 1995 och högskoleadjunkten Lena

Gråhamn utsågs till ledamot.ny
kanslirådetsakkunniga förordnades Eva-Stina Hultinger, skol-Som

rådet Berit Hörnqvist, professorn Henning Johansson och sekreteraren
Ingrid Lindskog. Eva-Stina Hultinger entledigades sakkunnig densom
7 augusti 1995.

sekreterare arbetade syo-konsulenten Mikaela Sigander fram tillSom
den juli 1995 föredraganden Görel Sävborg-Lundgren fram till31 och

kanslirådetden 4 september 1995. Som sekreterare förordnades därefter
Eva-Stina Hultinger den augusti 1995 och Christer Wallentin den 217
augusti 1995.

tvåKommittén har till sig knutit referens med parlamenta-en
riker och företrädare för centralamed intresseorganisationer. En för-en

båda bilagateckning ledamöterna i de referensgruppema lämnas iöver

statsrådetEfter föredragning inför regeringen Ylva Johanssonav
fastställdes den 12 oktober 1995 tidsramar för Skolkommittén.nya

fåSkolkommittén ber härmed överlämna sitt första delbetänkandeatt
Föräldrar i självförvaltande skolor.
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Ledamoten Peder Sandahl har lämnat reservation fogas tillen som
betänkandet.

Stockholm i november 1995

Olle Holmberg

Aulin-GråhamnLena Kerstin Bergöö Börje Ehrstrand

Katarina Eklind Pia-Lotta KågströmFellke Lennart

Göran Mohn Elisabet Nihlfors NilssonLennart

ÖstmanPeder Sandahl Anneli Springe Marika

Eva-Stina Hultinger
Christer Wallentin
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Sammanfattning Skolkommitténs förslagav

föreslårVi kommunerna försöksverksamhet får möjlighetatt attgenom
inrätta lokal styrelse för skola eller del skola. Styrelsenen en en av en
ska ha föräldramajoritet. fårTill den lokala överlåtasstyrelsen raden
beslutsfunktioner enligt Lpo 94 och grundskoleförordningen i dagsom

påligger styrelsen för utbildningen eller rektorn. Vi förutsätter att
många frågor finns ansvarsområde ocksåinom kommunens förssom

till den lokala frågorstyrelsen. Det kan till exempel gällaöver om
resurssanvändning, skolorganisation, lokaler och rekrytering.

påbörjasFörsöksverksamheten bör kunna den 1 juli 1996 och omfatta
femårsperiod. bådeDärefter bör den utvärderas lokalt de berördaen av

kommunerna och nationellt Skolverket.av
Initiativet fråntill delta i försöksverksamheten bör komma denatt

enskilda skolan. Vi förutsättning för det ska bli bratror att atten en
verksamhet det finns genuint intresse hos föräldrarär att ett en grupp

måste ocksåmedverka i utveckla skolan. Det finnas positivtatt att ett
hos skolledama, lärarna och den övriga personalen vid skolan.gensvar

föreslårVi försöksverksamhet där olika modeller kanöppenen
både vad gäller styrelsens sammansättning och dess beslutsom-prövas

råde. föreslårdet gäller sammansättningenNär vi dock att representan-
för föräldrarna alltid ska i majoritet och rektorn skaterna attvara vara

självskriven ledamot. I övrigt vi lokalt bör kommaatten anser man
hur styrelsen ska och hur styrelseledamö-överens sammansattom vara

bådeska nomineras. Vi förutsätter dock elever och lärareterna att
ingåkommer i styrelsen.att

föreslårVi försöksverksamheten regleras i särskild förordning.att en
vårt pågåendeVi vill med förslag stödja den utvecklingen och ta

bort de hinder finns för föräldrarna verkligt inflytande iatt ettsom ge
skolan. Bakgrunden föräldrar, årenallt harär att trots sagtssom genom
och skrivits föräldrars till inflytande skolgångsina barnsrätt överom
och behovet någonsamverkan mellan hem och skola, inte har formellav
beslutsrätt eller för det sker i skolan.över ansvar som

De läroplanerna klart besked föräldrarnas inflytandeattnya ger om
måste Mångaöka. ocksåkommuner har tagit fasta föräldrarnas
viktiga roll i skolan. harDe med stöd kommunallagens bestämmel-av

villkorad delegation och självförvaltningsorgan inrättat olikaser om
förvaltningsrådformer ingår.eller samverkansorgan där föräldrarav

Skollagen och skolförordningama lägger emellertid hinder i förvägen
flytta frågor frånbeslutanderätten i flertalet i skolan styrelsenöveratt

för utbildningen eller rektorn för skola till lokal styrelse.en en
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Vårt1 uppdrag diskussionen-

Skolkommittén Vårtsitt första betänkande. uppdrag gällerpresenterar nu
skolans inre arbete. frågorDet betyder skolans centrala vad ochatt om
hur förmågoreleverna lär sig, vilka sociala de tillägnar sig och hur
skolan bidrar till deras värderingar föremålkommer bli för statligatt en
kommittés uppmärksamhet. Tidigare skolutredningar ofta arbetathar
med skolans form. Att regeringen tillsätta dennayttre att ut-genom
redning flyttar fokus till det inre arbetet bör bland annat ses som en
markering detta vikt.arbetes Det i undervisningen, i läroprocesser-ärav

i kontakten mellan ochlärare elever och mellan elever inbördesna, som
det betydelsefulla i skolan sker.mest

våraVi ska enligt direktiv stödja den pedagogiska utvecklingen i
skolan tvåi huvudsak Dels ska kommittén betänkandensätt. utge
och föreslårandra skrifter kommun och skolpersonal utveck-stat,som
lingsbefrämjande förändringar regelverk och praxis. Dels ska kom-av
mittén bådeolika initiera offentlig skoldebatt och sinsätt göraen

dåhörd i debatt. ska arbeta framVi till slutet 1997röst samma av
huvudbetänkandet ska föreligga. Kommittén tvåavkrävs dessutom
delbetänkanden: elev- och föräldrainflytande 1995 ochett ettom om

mångkulturellthur skolan kan faktumutnyttja det lever iatt ett
samhälle i 1996. Viarbetet har delat betänkandetsom resurs upp om

två,elev- och nämligenföräldrainflytande i Föräldrari självförvaltande
skolor lämnas och betänkande inflytandeelevers sittöverettsom nu om

lärande ocksåkommer i februari 1996. Vi kommereget att utsom ge
andra skrifter med förslag och ägnade pedago-exempel stödja denatt
giska utvecklingen.

Uppdraget nivåovanligt- och svårt. statlig belysa det inreär Att
arbetet i skolan och förslag till förändringar har sina komplikationerge
i målDet uppgift formulera nationellaärett nytt styrsystem. statens att
för skolan och måltill dessa uppfylls, medan kom-det ärattse numera

och skolan har det omedelbara för verksamheten,ansvaretmunen som
från utgångspunktersina målentolkar och bestämmer hursom man

gåkonkret nåska tillväga för fåttdem. Skolan har det här sättetatt
ökat friutrymme. finnsDet allt färre statliga bestämmelser,ett som

reglerar hur livet i skolan ska levas. Det betyder bättre kanatt taman
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lärares elevers erfarenhet och kreativitet. Läraretill till exempel ochvara
fått förmandat tillsammans skapa goda villkoroch elever har attett

uppifrån.mångaalltför pekpinnar Detlärandet i skolan styr-utan nya-
för skolans framtida utveckling.därför handlingsutrymmesystemet ger

gårför statlig utredning. Detkomplicerar förvisso tillvaronMen det en
centrala regleringaröverhetsperspektiv därinte längre skriva medatt ett

På världeni detoch prioriteringar huvudpoänger sättetär texten. var
årtionden Dånågra kundebeskaffad för sedan.mycket enklare staten

iifrån och ting borde hanterashur menade sakersäga attom man
gjorde blev tillsagdskolan. sedan skolan verkligenOm är ensom man

måste utsträckningstatliga ihelt sak. dag deI störretexternaannan
Ävennivån. mycketmed den lokaladel dialogutformas av ensom en

sådana statligaändringar till exempelsubstantiella förslag till av
pedagogisk utvecklinghinder föruppfattasbestämmelser kan somsom

måste sådan anda.diskuteras i en-
å sidanmellanförändrad relationVi har här talat staten enaenom

får tolkaså naturligtvis inteden andra. Detoch skolanoch kommunen
defrån i och medså sitt för skolanabdikerathar attatt staten ansvar

Målen måstemålen följas och resultatenövergripande fastslagna.är upp
gång alla givnamålen förinte hellergranskas. övergripandeDe är en

skolan ochutvecklingen imåste utvecklas i takt medochöverutan ses
hålla övergripande ochuppgift fastsamhället.i Det är ettattstatens

och lyfta framstödja, stimuleraperspektiv skolannationellt attsamt
och draså helhet kan inspirerasskolanlokala erfarenheterna,de att som

dem.nytta av

medDialog skolan

kunnanödvändig dialog skaför upprättasförsta förutsättningEn att en
iinnebärvåra arbetar i skolan. Detlästa demblirär att texter somav

verklighet vimåste denskrivasin vi sätt gör attetttur att som
alltsåmåste beskrivaVidem läser.skildrar igenkännbar förär som

idyllisera.förenkla ochförskolarbetet och aktakomplexiteten i attoss
också omfattning bygg-har nationellutvecklingsarbete detAllt som --

frånutgårochpå faktiska erfarenhetermänniskorserkänneratt maner
hållameningföreslår ingenförändringar. Detdem ärnär att uppman

kommerigen. förslagingen känner Debilder skollivet mansomav som
utgångs-ochockså förutsättningartrovärdiga dessmed blir mindre om

delarbeskrivaförsökatillrättalagda. bättrepunkter alltför Det ärär att
reellai skolan och visafaktiskt uppleververklighet lärareden somav
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svårigheter ändåproblem och med de förslag läggs framsom men-
lägga förslagen.

Många talar styrning i utsträckning tidigarestörre änattom numera
På områdensker hjälpmed exempel. flera ska det goda exempletsav

makt forna tiders myndiga regler och tvingande bestämmelser.ersätta
såMen goda exempel inte alltid goda. naturligt männi-Detär är om

skor värjer sig exemplen alltför välfonnade duktiga ellerochärom -
frånalltför renskalade motsägelser och problem. Lärare arbetar till-som

bådemed elever varje dag kan bli besvikna och upprörda närsammans
sådanade jämför sin vardagsundervisning med exempels normerade

idyll. Vi tänker konkreta och levande exempel, fulla kompromiss-oss av
löftesrika uppenbaraoch motsättningar, exempel är trotser men som

svårigheter, Sådanamissgrepp ofullkomligheter. har inteoch exempel
i det här betänkandet, i fortsättningen kommer vi be-använts attmen

fåhöva hjälp dem verksamma i skolan, det gällerär när att tagav som
insikter.i exempel föröppnarsom nya

också vårtEn utvecklingsdialog med skolan förutsätter tilltal äratt
och riktas till alla. gäller alla verksamma i skolan ellerDetöppet ärsom

skolledare övrig personalberörs den, det vill lärare, ochsäga samtav
Vielever och föräldrar. Vi vänder inte heller till särskildaoss grupper.

lärarkårentill exempel inte naturligt sönderfallande i traditiona-ser som
lister behöver förmanas och refonne-och fömyare, där den ena gruppen

applåderas någotoch stödjas, inteoch den andra ärras som annars
alldeles ovanligt utvecklingssammanhang. Om skolan ska bli bättrei

bådebehövs tradition och förnyelse, och framför allt behövs allas kraft
mångai arbetet. Alltför utvecklingsinitiativ har lett till ofruktbaren

personalgrupperpolarisering mellan vissa inte känt sig sedda ochsom
fåttrespekterade och andra uppmärksamhet och stimulans. Dettasom

räddhågad försiktig inställning och intebetyder inte vi har ochatt en
vågar ingrodda föreställningar vad skola och undervisningutmana om

vårdet betyder kritik förlegade traditio-och borde Menär motattvara.
och problematiska nymodigheter uttalas inom för iska ettner ramen

grunden solidariskt perspektiv, i fokus och där lärare ochdär eleverna är
vår förståelseskolledare respekt.har och

fåttTill del denna traditionalister och fömyarehar indelning ien
ochnäring förenklad offentlig diskussion elevers kunskaperav en om

många årskolans pendlatundervisning. Den diskussionen har under
åmellan koncentrationstark ämnesfixering den sidan och tydligena en

åarbetssätt och arbetsformer den andra. har varit antingenDet -
eller. harDet uteslutit det andra.ena

hållningenDen ämnescentrerade har i debatten ofta hängt samman
ointresse för den pedagogiska för olika metoder, förmed ett processen:
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skiftande erfarenheter, för skolan institutionell förelevernas som ram,
hela vilket kunskapsarbetet sker. ointresse kandet sammanhang i Detta

kraft bild-bygga föreställningen i sin inneboendeämnenaatt avom
kunna jobbet sig själva, föreställningningsaura ska göra somav en

så Får eleverna kontakt med kunskapenförenklat kan uttryckas här: bara
såform kommer de vissa dem i alla falli sin och oförfalskade avrena -

lära sig.att-
arbetsformer och arbetssätt harIntresset för representerat en annan

hållning oppositionlinje har ofta varit i starki diskussionen. Denna mot
ämnesperspektiven. Det har dock handlatde renodlade om enmer

metodfrågoma både frånisolerat under-relativt abstrakt diskussion som
innehåll från deras bakgrund och erfarenheter.visningens och eleverna,

har gällt ochandra vad sakenVissa arbetssätt har varit bättre än oavsett
psykologiska sammanhanget hardet bredare sociala ochhur settoavsett

på form ochdet kommit handlaUndervisning har sättet attut. mer om
innehåll.organisation än om

skolan, dialogutredningsarbete föra dialog medVi vill i detta enen
motsättning mellankonstrueradehar förutsättning dennaattsom som

bådeinnehåll skolan harupphävd. Allt ioch form görsär ettsom
innehåll därför diskutera dessa tingfonn, och bäst ioch gör atten man
tillsammans.

samhälleligElevers lärande situationi en ny

Vi har dockkommittés arbete framöver.i fokus för dennaEleverna är
utvecklings-ovanstående lärarnas roll i skolansframför allt berörti det

den nöd-också nyckelpersoner isjälvklart lärarnaarbete. Det ärär att
lärandeoch derasskolan. det elevernavändiga omformningen Men ärav

underförstådda utgångspunk-den uttryckliga ellerkommer attsom vara
våra olikavåra uppmärksamheten iför även texterten omresonemang,

områden ioch aktörermellan olikaförslag kommer flyttasoch att
inflytande.derashandlar föräldrar ochskolan. betänkandeDetta om

derasskull vi diskuterarför föräldrarnasdet inte primärtMen är egen
och elevernas skull.inflytande. för barnensDet är

fått förut-roll lärande haroch skolans i dettaElevernas lärande nya
kommer vi inte förasamhällsutvecklingen. Detsättningar att engenom

frågoråterkommer till dessaViutvecklad diskussion här. senareom
någranågra noteringar och ställakortaunder arbetet. Vi vill dock göra

frågor.öppna
på 25försocialiseradeoch ungdomar inte sättBarn är somsamma

år livet tidigareandra föreställningarsedan. har delvis änDe genera-om
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tioners andra sig själva påverkaroch framtiden. Hursätt attunga, se
nonnförskjutningar och medvetandeförändringar hos barn och ungdomar
undervisningen många:i skolan För exempel bland Denatt ta ett
auktoritet tidigare hade inteenbart ärattvuxnasom genom vara vuxna

måstelika given längre. Vuxna i utsträckning visa varför de harstörre
auktoritet innan de kan njuta frukterna den. Vad betyder det i skolanav

gångSkolan har inte heller den institutionella auktoritet densom en
haft. Dess har bleknat. inte längre självklara ochLärarna är oemot-aura
sagda för institution makt myndighethar och irepresentanter en som

påverkarsamhället. det lärarna allt draghjälpHur de har mindreatt av
påverkardenna institutionella auktoritet Hur det eleverna skolansatt

och skolarbetets traditioner har försvagats
Skolan har inget monopol informations- och kunskapsförmed-

lingen i samhället. och ungdomar lär sig mycket utanför skolan;Barn
sådantinte bara har omedelbar anknytning till deras familj ochsom

uppväxtförhållanden, tillståndetocksåderas konkreta de lär sig iom
världen, andra miljöer, andra möjliga liv. framför alltDet ärom om

ökat informationskanalermedierna och datorteknologin har antaletsom
och vidgat läromöjlighetema. betyder bland elever förDetta annat att
med sig in i skolan erfarenheter, kunskaper och kompetenser inya en

påverkasomfattning okänd. lärarrollen dettatidigare Hurvar avsom
påverkasVilken i denna situationroll har undervisningen Hurnya

skolans legitimitet
omsättningshastigheten gäller kunskapKunskapsmängden och detnär

i snabb takt och utvecklingen i blandhar ökat. Samhället förändras
arbetslivet ställer krav skolan. Tiden präglas pluralism.annat nya av

eller föreställningen enhetskulturDen gamla enhetskulturen om en --
mångkulturelltlever i samhälle,uppbruten. Vi brukarär säga att ett

Sverige har miljon invandrare.det har inte bara medgöraatt attmen en
många ändå;kulturema hade funnits delkulturer, subkulturer, skildaDe

tänkesätt i olika bland medborgarna i samhäl-och norrnsystem grupper
let. Allt detta rörligheten och föränderlighetenbetydersammantaget att

svårarelikaså.har värderelativismen detökat, Det är ännu ängör att
framtida livssi-tidigare vad eleverna kommer behöva i olikaatt veta att

påverkarför.tuationer och vad skolan ska arbeta med och förbereda Hur
denna osäkerhet skolans liv

hållertidigare funnits mellan skola och fritidDe skarpa gränser som
omsorgsuppgifter täckerluckras Skolans undervisnings- ochatt upp.

områden. bamom-allt Organisatoriskt flyter skolan medstörre samman
dagoch fritidsverksamheten i ökande antal kommuner. I ärettsorgen

tidigare skilja vad skola idet därför inte lika lätt äratt utsom som
något Bakgrunden till föränd-traditionell mening och vad är annat.som
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ringarna hör delvis ihop med samhälleliga förändringar gjort attsom
låguppgifter tidigare entydigt till exempel familjensom mer numera

också berör skolan.
svårtDenna uppluckring det hävda skolangränser gör att attav

förberedelseenbart ska för livet. De undervisar i dagensses som en som
svårare livsfrågorskola har glida undan elevernas lektorännu änatt

Medardus frånJag, Ljung ochBarfot hade i Hjalmar Bergmans roman
1923.

Skolan förberedelse för livet, lektor Barfot i ögonblick,sägerär svagtetten
då förmår våra frågorhan inte längre giva förnuftiga Det somsvar. var

vår språketgenmäler Ljung, i samtal med denne lärare i svenskatusan
vi äktsvenska uttryck. Förberedelse för livet jag inteanvända Levergärna

jag inte just nu jag lever i morgonLever Vem vet om

år årgår där varje dag och in.Skolan livet självt för de barnär utsom
måste ocksåskolan erbjuda bra liv.lever i skolan och därförDe ett-

detFritidskulturen och skolkulturen blandas. Detta betyder rimligen att
svårare få och ungdomar intressera sig för under-blir allt barnatt att en

dem, inte tematiserar deras erfaren-visning inte berör egnasomsom
heter, de inte utmanas av.som

något livet utanför. Skolan ochSamtidigt ska skolan äränannatvara
måste och kunskaper drassärskild kultur. De erfarenheter somvara en

måste på utanför detbearbetas skerin i skolarbetet sätt änett annat som
till ochOm skolan endast blir tillägginstitutionella sammanhanget. ett

ivarierade lärosituationer förlorar denutvidgning fritidssfärensen av
skolan dessa motstridiga kravlegitimitet och betydelse. Hur hanterar

diskus-läroplaner lyft framdenna situation harI staten genom nya
och lärande och skolans roll i läroprocessema.sionen kunskapom

ställerskolans friutrymme.Samtidigt har vidgat Dettaett nytt styrsystem
själv-personal och elever och föräldrarökade krav skolansatt - -

målmålen dessaoch reflekterar hurständigt tolkar de övergripande över
förhåller situationen i skolan och undervisningen.sig till den förändrade

Föräldrar självförvaltande skolori

utgångspunkt från förändmed deEn slutsats kan överensman vara om
måstelärande i brettringar skett. och ungdomarsBarns ettsessom

bakgrund inoch hela kulturella drasperspektiv där deras uppväxtmiljö
statligai läroplaner och andrai utbildningen. har tidigareDetta sagts

frånmåste utgåskolan elevernasHuvudbudskapet har varit attstyrtexter.
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Ändå svårterfarenheter. skolan haft använda elevernas kulturellahar att
förutsättningarnabakgrunder i undervisningen. Kanske är an-som resurs

norlunda i dag. har blivit allt tydligare barn och ungdomar lärDet att
såomfattning inte förekomsig utanför skolan och isättett en som

fåttofta Samtidigt undervisande och fostrandetidigare. har skolan
uppgifter förr hörde fritiden och familjen till. Kraven detattsom
finns förbindelser mellan barns och ungdomars olika liv har därigenom
ökat.

föreslårVi i detta betänkande försök med vidgat föräldrainflytan-ett
skolutredningen efter dende i skolan. har gjorts förr i denDet ena-

lägealltför överväldigande resultat. Vi dock detandra ärtror attutan-
har Avreglering-samarbete mellan skola och hem ökat.Behovetnu. av

påverka detmöjligt för föräldrarna skolans arbete;har gjort det attarna
såinte komma med synpunkter det tyckteslätt när mestaatt om-var

skoltradi-Försvagningen den myndigagärdat med bestämmelser. av
också föräldrarna mindre högaktningsfullationen har kanske gjort när

pågår omfattande utveck-sig justde skolan. Dessutomnärmar ettnu
lingarbete grundskolan med läroplan, kursplaner ochi ett nyttnyaen ny

såföräldrarna möjligt blirviktigt fortbetygssystem. Det är att som
detta utvecklingsarbete.delaktiga i

både förutbildningspolitiska och pedagogiskafinnsDet argument
föräldrainflytande i skolan.ökat

likaföräldrar vill ha inflytande i skolan. DetuppenbartDet ärär att
något Maktutredningeninflytande.tycker sig hauppenbart de inteatt

så. undersökningar pekar i riktning. Dettadet Andrasäger äratt samma
medborgartryck söker sitt politiskaskapar naturligtvis utrymme.ett som

såg valfrihet det bästatidigare regeringenDen sättet mötaattsom
valfrihet mycket bestämda för-inflytande. medkraven Det envar

skulle i ökandehela skolor. Föräldrarnatecken. Den handlade ut-om
fristående skolor utanförför sinasträckning välja skola antingenbarn,

utanför deteller kommunala skolordet kommunala systemet egna
mångabostadsområdet. så föräldrar väljerMen det inteär en annansom

någonbostaden det spelarskola den finns i närhetenän attavsom
slutsatsfrågan föräldrainflytande. Denavgörande roll det gällernär om

kunnavill ha inflytande ochdärför denna: Föräldrarbör dra ärman
går.välja den där deras barn faktiskti skola

Frågan delaktighet i skolan harföräldrars inflytande och storom
fristående skolor,politisk Debatten valfrihet,laddning. omomom

brukarinflytande med har pekatföräldrakooperativa skolor, utmeraom
förhållandetunderlåtenhetssynder förgångna gäller mellani det detnär

barn har haftför lite hur derasskola och hem. Föräldrarna har vetat om
alltförfragmentarisk, begrän-det i skolan. insyn har varit alltförDeras
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sad till det barnets mätbara skolresultat påoch alltför mycketegna
skolans villkor. Och föräldrarnas påverkamöjligheter skolan i denatt

eller den fråganandra har varit små.mycket Om valfrihet, i denena
form den haft i svensk skoldebatt år,under inte framkomligärsenare en

påför bred front öka föräldrarnas inflytande, så måsteväg föräldrar-att
möjligheter påverka livet den skola gårdär deras barn bliattnas

gåtidigare. Att tillbaka till tiden förestörre än valfrihetsförändringarna
skolområdet inget alternativ, eftersom problemetär med föräldrarnas

påbrist inflytande inte försvinner det sättet.
vårDet övertygelse föräldrarna viktigär outnyttjadäratt en men

kraft i den svenska skolan. Föräldrarnas delaktighet kan bidra till att
utveckla den lärande miljön för eleverna. Om föräldrarna blir delak-mer

måstetiga lärare tala sin undervisning med uppdragsgivareom som
finns håll.mycket Tidigare har uppdragsgivarnanära ansetts vara
långt borta och ordentlig insyn i det konkreta skolarbetet.utan

Det viktigt föräldrarna har inflytande just därförär de äratt att
föräldrar. inteDe lärare, kan inte lika mycket skola, läroplaner,är om

såmetoder och vidare. har ocksåDe andra grunder ochämnen, därför
språk skolförståelseför sin vad lärare och skolledare har.änett annat

språkDet mellan föräldrarnas och perspektiv ochär mötet skolpersona-
språklens och perspektiv kan upphov till utveckling. När läraresom ge

måste påför vad de och medgör sättargumentera ett annat ett annat
språk det sånormalt i skolsammanhang, också fåän kan deärsom syn
på i sin praktik de i vanliga fall uppmärksammar.änannat

Om föräldrar ska ha inflytande i skolan, ska inflytandet detröra som
centralt för dem, det därhemma barnen berättarär närpratarman om

skolan. sådantDet gäller vardagen, undervisningen,är trygg-om som
tråkigtheten, kamraterna, det roligt eller i skolan, detär ärom om

meningsfullt, det rättvist, något. Mångalär sig försökärom om man
med föräldrainflytande låter frågor det här slaget hamna utanförav
diskussionen. finns sådanDet naturligtvis skäl för håll-undvikandeen
ning. Det först sig skolans centrala uppgifterär när närmar ettman som

ocksåföräldrainflytande kan uppfattas hot. Att föräldrarna deltarettsom
i perifera verksamheter i skolan likainte utmanande. Vilkenärmer
lärare vill inte långdragnaföräldrarna de diskussionernaöveratt tar om

åkaklassen ska tålamodsprövandeskolresa eller den insamlingenvart
till bussutflyktenav pengar

Det självklart förstärkt föräldrainflytandeär gäller skolansatt ett som
grundläggande uppgifter kan komma i konflikt med vad brukarsom
kallas lärarnas professionalism. ocksåMen det i denna konfliktär

de kreativa möjligheterna måstefinns. Samtidigt det finnas gränsersom
mellan vad skildade kategoriemas börDessaär gränsersom ansvar.
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inte i detalj i förväg del givet regelsystem. Görgöras ettupp som en av
alltför tydliga och i förväg uttänkta mellan elever,ansvarsgränserman

skolpersonal, föräldrar, såförvaltningstjänstemän och politiker missar
del gåDet diskussionen skapoängen. är gränsernaman en av om var

dynamiken i utvecklingen. alltså viktigt söka efterutgör Det är attsom
det likainte viktigt finna dem.gränserna, är attmen

på fårMed tanke det skolan i elevernas hem och iutrymme som
föräldrarnas tankar föräldrarnas frånvaro i skolan anmärkningsvärd.är

mångaFör engagerade och kunniga lärare föräldrar ingen riktigär
realitet någoti skolarbetet, för den skull för-harutan att emotman
äldrainflytande. Föräldrarna främlingaruppstramade föräldramötenär
eller bekymrade upplysningar kvartssamtal. Föräldrarmottagare av

långtringer lärare till det blir problem. finnsFöräldrar i bakgrunden.när
Man informerar dem, talar till dem särskilda händelser skettom som

påeller ska ske i skolan. lärare ligger detFör utmaning i talaattstoren
medallvar föräldrar, utveckling,skola, undervisning, deras barnom om

och hur undervisningen kunnaskulle stödja barnens utveckling och
lärande.

föreslårVi i det här betänkandet försök med lokala styrelser iett
fåskolan, styrelser där föräldrar i majoritet. styrelser kanDessaär ta

åligganden sådel rektoms beskrivnadessa iöver ärstoren av som
påläroplanen och del det den kommunala nämnden lagten av som

rektorn. skolansDet betyder föräldrarna dras in i diskussionatt omen
ändåcentrala uppgifter. Vi inte dessa styrelser den viktigasteser som

Långtkanalen föräldrarnas inflytande. vardags-för betydelsefull ärmer
kontakten med arbetsenheter, arbetslag, enskilda klasser och lärare. Till

återkommer betänkande.detta vi i Vi dock de lokalanästa tror att
styrelserna kommer bli betydelsefulla, därför de blirinte minstatt att en
slags visar hur mycket allvar ligger i viljanprövostenar attsom som

föräldrar delaktiga i skolans arbete.göra
ocksåVi har avsikt förslaget lokala styrelser. Vimeden annan om

och skolper-hoppas dessa styrelser med intresserade föräldrar, eleveratt
helasonal ska kommer tillvarobidra till diskutera elevernasatt attman

skolgång-skolan i lärande och utveckling. Det handlartermer av om
totala verkan, skolans betydelse hel pedagogisk miljö. Denens som

diskussionen har inte alltid kunnat i Sverige. Utvecklingsarbetenföras
har hela sko-omfattat enskilda och enskilda klasser, sällanämnen mer

pålor. har till deltagit iDet exempel betytt elever högstadiet ut-att som
vecklingsförsök i i undervisningvissa har kunnat komma inämnen en

utgångspunkter,har haft helt motsägande deandra och ibland närsom
jämförelseunder dagen bytt klassrum och Skillnaderna i medämne. är

påtagliga.Danmark annorlunda skolutveckling bidragit tillDär har en
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utgått fråndet utvecklats försöksskolor förhållandevisdäratt man ge-
föreställningar det förvad läromiljö vill arbetaärmensamma om man

Skillnaderna kan höra med centralismen i skolväsendetattsamman
har varit starkare i Sverige; den har inte för utvecklinggett utrymme av

bådehela skolor varit självständiga och olika. När det centralistiskasom
få på.projektet börjar finnssvikta alltför helskoleförsök byggaattnu

inte heller nivåDet meningen centralism kommunal skaär att en
hämma underifrånden kreativitet kommer kan ha kon-ochsom som

påstruktiva lösningar gamla och skolproblem. Vi bredaretror attnya en
pedagogisk diskussion i skolans lokala styrelse kommer ut-att gynna

påvecklingen självständiga skolor helhetsperspektiven elevernasdärav
lärande i betyder för den skull inte skolorna behöverDetär centrum. att
ha särskild pedagogisk idé grund för sina diskussioner, och deten som

på måstebetyder absolut inte de arbetar skolan haatt som samma
frågor,uppfattning i alla centrala det betyder bereddäratt attmen man

diskutera hur allt sker skolan hänger ihop och vad alltisom samman-
få elevernas ochkan tänkas för inverkan det gäller lärandenärtaget

utveckling.
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föräldrainflytandeVarför2

i skolaninflytandeFöräldraröster om

i skolan. Detanvändasföräldrar skadetOfta sägs att resurssom
Personalenhär viklyscha,blivit ärhar nästan en resurs.menen

inte detDetvi läggertycker ärlyssnar, ingen att sammaoss
vårfår insynvi vill,alltid ärföräldrarviatt mensomsomsom

total.alla falli

återtar ochinitiativetföräldrarvidagsdetJag är attatttror
våra bam.förvad bästtydligare ärlitemarkerar vetatt som

Östergötland fåVi villskolans skull.från förhitflyttadeVi
anda.våra kristenbarn ifostrahjälp att

få vikti-kännabordetycker vimigMånga föräldrar med att oss
bisaker.saker och inteväsentligagällerdetnärga

barnenAllt förgår tillskolan mötes.dags attDet är att geoss
vuxenliv.förskolår grund derasmeningsfulla som

påkravställer väldigaockså viegoistiska,föräldrarVi är
fårfår de ingetbra betygvåra barn intevåra Vibam. tror att om

liv.bra

del bristerockså. Vi harmåste skolanfinnas iAuktoritet sett en
med problem,itulångtfår gå för innanalldelesdär. Det tarman

elever.både ochbland lärare

klassrummen.skolgårdarna och ibehövs fleraDet vuxna

fåförändring talång tid skaHur en

samhälleskolahemBarn itidningenhämtadeblandCitaten är annat ur
1994-1995.
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Föräldrar vill inflytandeha i skolan

Genom delaktiga i skolans planering och arbete kan föräldraratt vara
få utlopp för sin vilja med och skolan tillgöra god läromiljöatt vara en
för sina dåbam. Hur det föräldrarnasmed intresseär utövaatt ettav

inflytande i dagstörre än
Flera undersökningar visar föräldrar påverkavill områdenolikaatt

i skolan i mycket högre grad de har möjlighet till förän närvarande.
Maktutredningen gjorde 1988 intervjuundersökning med cirkaen

personer2 000 fåttUndersökningen har uppmärksamhet. Resulta-stor
pekade betydande intresse för skolarbetet hos föräldrar medtet ett

barn i skolan. Tabellen nedan visar deras deltagande i olika aktiviteter
skolan och deras bam.rörsom

Medborgaraktiviteter skolbarnsföräldrar-

Procentandel
de berördaav

Varit föräldramöte eller kvartssamtal 89 %
Varit i kontakt med lärare eller skolledning 65 %sättannat
Varit i kontakt med hem- och skolaförening 25 %
Varit i kontakt med andra föräldrar för att prata om

skolgångbarnens 54 %
Varit klassmammaklasspappa 28 %

ansågFöräldrarna emellertid de hade litet sådantinflytandeatt som
gäller skolan. Intervjupersonema fick bedöma sina möjligheter till
påverkan områdenainom boende, kapitalvaruinköp, sjukvård,hälso- och
bamtillsyn, skola och arbete. De kunde med tal mellan 0 ochettsvara

Värdet10. 0 stod för inga möjligheter och 10 stod för mycket stora
möjligheter. Skolan påhamnade längst ned listan med genomsnittett

2,3. För bamtillsyn motsvarande tal 4,8 och för boende 5,3.var

Petersson, Olof, Medbor-Westholm, Anders Blomberg, Göran 1989:
makt, Stockholm, Carlssons.garnas
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påverkabedömning möjligheterna undervis-Skolbarnsföräldramas attav
innehåll uppläggning fick den lägsta skattningenningens och samt-av

frånundersökning 1993 för framliga situationer jämfördes. Ensom
resultat åttamellanstadiet detföräldrar till barnliknande Av är av

påverkasmå små möjlighetertio sig ha eller mycket attsom anser
skolarbetet.

mellan uttalad viljaundersökning visar skillnadenEn attattannan
påverkan särskiltpåverka faktiska, upplevda möjligheteroch utöva äratt

skolmil-områden klasstorlek, och regler,stöd,för extrastor normersom
lärare föräldrarnaexempelval till 50Det är procentsamt somavav
påverka skolmiljön, bara 12sig viljasäger attprocent som ansermen

Mindremycket utsträckning.det i ganska ellerde kan ängöra storstor
påverka det direkt harföräldrarna de kanfem attprocent somav anser

innehåll,såsom schemaundervisningssätt,undervisningenmed göraatt
och läromedel.

inflytande i skolanföräldrar vill hauppenbartDet gärnaär att -
samtidigt uppleversådant viktigt deframför allt äröver attmensom -

inteFöräldrarnas intresse kanmycket begränsat.sitt inflytande som
föräldraträf-något skolans traditionellaenkelt vidheller avläsas sätt

vanligtpå klassmöten har märkt detvarit medfar. Alla har ärattsom
så beromycket. behöver intemånga föräldrar inte Detsäger attatt

på kanFöräldrarför skolan litet. mötenaderas intresse ärär tystasom
skolan.föräldrar utanförde träffar andraskolanmycket närprata om

stått föräldram-gällerinte stilla dethar naturligtvisUtvecklingen när
få föräldrarna iolika medMånga skolor försökerflytande. sätt att

deltarexempel föräldrarnaskolor därtill och medarbetet. Det finns
Ändåundervisningen hardet hittillsvii planering attanser somav

emellertid detmedvetnaotillräckligt. Vi ärgjorts är storär att enom
får medskolan. räknabli aktiva i Manomställning för föräldrar att mer

förhållanden.sig tillde behöver tid föratt att nyaanpassa
visarbåde och andra länderSverigefinns undersökningar iDet som

blir inlär-samarbetar, desto bättreföräldrar och lärarenärmareatt

2 grundskolans mellan-påFöräldrasynpunkterSven-Eric 1993:Reuterberg,
1993:03.från institutionenstadium, PedagogiskaGöteborg, Rapport

3 199394,Attityder till skolan, skolbildsundersökningenSkolverket 1995:
Distribution.Stockholm, LiberSkolverkets 72,rapport nummer

Handbok4 förpraktiken.Demokrati i1993:ChristerSe bland Ferm,annat
Förlag ochföräldrar, Stockholm, Runasamverkan med elever ochlärare om
Daks-kon-iplanerar tillsammans,Barn-föräldrar-lärareLindell, 1995:Lars

takt 1995:3.
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ningssituationen för barn och ungdomar. Detta bland utslag iannatger
studieresultattrivsel och goda

I USA har det skett uppsving i föräldradeltagandet i skolan underett
årtiondena.de Flera undersökningar visar det finns posi-senaste att ett

tivt samband mellan föräldrarna sig och deras bamatt attengagerar
skolanlyckas bra i Lärare lär känna föräldrar derassom genom enga-

i skolan dessa föräldrarmöter med respekt. Skolansstörregemang
personal har positiv attityd till barn till medverkande föräldrar.en mer

årskursernaI de sista i grundskolan försvåras kontakten mellantre
skolan och föräldrarna bland den ökade ämnesuppdelningen.annat av
Det inte ovanligtär tio lärare undervisar iöver klass. Enatt samma

orsak de förändringar sker hosär barnen de kommer innärannan som
i puberteten och börjar frånfrigöra sig sina föräldrar. En studie anger

lågstadiet.7cirka 60 föräldrarna pådeltog i klassmötenatt procent av
När barnen började högstadiet hade deltagandet sjunkit till 35 procent

årskursoch i nio kom bara 20 föräldrarna.procent av
Vi konstaterar föräldrar vill ha inflytande i skolan, de haratt attmen

det i liten grad i dag. Om det den enskildes perspektiv finnsman ser ur
tvådet sådanalternativ i situation, antingen kräva inflytande ochatten

försöka ändra saker och ting eller välja skola för sinaatt att en annan
barn. tvåDet dessa alternativär brukar kalla voicestatsvetaresom
respektive exit. Vilket föredrar människor

årUnder har riksdagen fattat beslut underlättar för för-senare som
äldrar vill deras barn ska i skola den liggeratt änsom en annan som

Det emellertid bara inärmast. litet antal kommunerär föräldrar-ett som
gradnågonutnyttjar denna möjlighet i högre 233 kommunerIna av

286 tvådet under gårbarnenär i kommunalprocent av som en annan
skola den finns i grannskapet. Till dettaän kommer andelen barnsom

går friståendei skolor, tvåvilket knappt i genomsnitt förär procentsom

5 blandSe Johansson, backspegelHenning 1995: Pufi i och peri-annat
skop. Slutrapport från utvärdering pedagogisk utvecklingsverksamhet förav
finskspråkiga elever, Luleå, Centrum för forskning i lärande och Dalin, Per

Skolutveckling1995: Praktik, Stockholm, Liber Utbildning, sidan 158.
6 Berger, Eugenia Education.Hepworth 1995: Parents Partners Theinas
School and Home Working Together, New York, Merrill.
7 Nihlén, Kerstin 1976: Samspelet mellan skola och hem. Former kon-för
takt samarbeteoch mellan lärare, föräldrar och elever grundskolan,i Stock-
holm, Bonniers.
8 Beskrivande dataSkolverket 1995: skolverksamheten 1995, Skolver-om
kets 75, Stockholm, Liber Distribution.rapport nummer
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och derasstorstädernaendast i depraktiken dethela landet. I är tre
nämnvärd grad.skolor iföräldrar väljer andraförorter som

vill byta skolaföräldrar intede allra flestaVi övertygadeär attom
ändåattraktivt, kaninteExit-altemativet normaltbam.för sina är men

skolanden aktuellamissnöjd medmycketbli aktuellt för den ärsom
studier.gäller barnensinriktning dethelteller vill ha närannanensom

skolornakommunalaväsentligt demycketdärför detVi är attattanser
få ökad insyn ochönskan störreföräldrarnaskan tillgodose attom

påverka förhållandena där.möjligheter att

perspektivhistorisktHem-skola i ett

För baraföreteelse historisktmeningSkola i dagens ettär sett.en ny
för utbild-utsträckning platseniår hemmenhundra sedan storvarpar

barnenarbetade. Närsmåbarn föräldrarnaMånga tittadening. när
hushållet ochibehövdeför sysslorfick de görasblev större somansvar

behövdebarnenvid sida. Detarbetade sidagården. ochBarn vuxna
de sigtillvaron lärdeoch hanteraarbetsuppgiftersinaför klarakunna att

Kunskaper inärhet.i sinoch andraföräldrarnasyskonen, vuxnaav
samspeldirekt i arbetetförvärvadesandra yrkenhantverk och genom

lärling.ochmellan mästare
skol-vid sekelskiftetfolkskolan ochbyggdes1800-taletUnder ut var

ofrånkomlig följdregi utbredd. Detgång i det allmännas avenvar
industrialiseringensnabbadenblandsamhället-utvecklingen i annat -

vardagligtutbildning ochockså mellansambandetdet betydde attmen
ungdomarbarn ochutbildningbrötskunskapsbehovförankrade när av

institutionerna.från tillflyttades hemmen
1900-taletbit ingnissel. Eninteomställning skeddeDenna utan

obli-den formelltmånga sporadiskt i skolagick barn även sett varom
viktigare sakerfannssig detfick makaUtbildningen när attgatorisk.

försörjning. Detmåste familjensbidra tillbarnenellerhemma närgöra
lärare ifrågasatteMånga föräldrarochföräldrarmellanfanns misstroen

Efterhandför sina bam.skolpliktlängreskolan ochvärdet emotvarav
bestämderiksdagenså 1936,motståndet, när attsentavtog sommen

övergångstid blandtolvårigsjuårig, blifick detskulle bliskolan en
reformen.sig vidskulle vänjaföräldrarnaförannat att

9 varannandagsläsningi stället förheltidsläsningsista stridenDen om -- Ett folk1992:Richardson, Gunnar1920-talet;Västergötlandifördes se
Förlaget.AllmännaFolkskolan 150 år, Stockholm,skolan.börjar
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När utbildningen institutionaliserades förhållandetblev till föräldrarna
komplicerat. Alla skolutredningar sedan andra världskriget harstoramer

också skrivit relationen till föräldrarna. genomgåendeDe har haft ettom
uppifrån-perspektiv. Föräldrarna ska kvalificera skolan,sig för har man

Det har varit själva förutsättningen för inflytande.menat.
års1940 Skolutredning rekommenderade studiecirklar med föräldrar-

kring psykologiska och frågorpedagogiska slags föräldrafo-ettna som
års1946 skolkommission fådiskuterade hur lärarna skulle bättrestran.

kontakt med föräldrar årsverkade likgiltiga och otillgängliga. 1957som
skolberedning ansåg hemmens och skolans uppfostringsnormer bordeatt

ingen ansågDet tvekanstämma överens. hemmenatt attvar om man
skulle sig till skolans och inte tvärtom.anpassa normer,

Från 1960 och bit in 1970-talet skolorganisationenstöptesen om.
Grundskolan genomfördes i hela Sverige. Gymnasium, fackskola och
yrkesskola slogs ihop till skolform. Centralstyming och detaljregle-en

påverkadering utmärkte denna epok och alla hade med skolan attsom
Samverkan med föräldrarna skedde i huvudsak villkor.skolansgöra.

gällde förDet föräldrarna framför allt sig till skolans för-att anpassa
väntningar. Studieförbunden ordnade föräldrautbildning och det var-
få tyckte det konstigt.attsom var

tongångar såNya hördes 1974 med SIA-utredningens förslag om
kallade bestyrelser slags lokala styrelser föräldrar och eleverett som- -

fåskulle med Förslaget genomfördes aldrig, det fanns andravara men
delar i utredningen kommunerna och de enskilda skolornasom gav
möjlighet utforma verksamheten självständigt, vilket bäddade föratt mer

på år.den decentralisering skolväsendet har kommitav som senare
såOpinionen förslaget i kallad heldagsomsorg blevSIAmot om

Mångaemellertid stark. föräldrar tyckte förslaget förmyndar-att var
aktigt. ville ordnaDe själva fritidsaktiviteter för sina barn och tyckte att

intekommunen skulle lägga sig i hur de hand dem efter skolan.tog om
från förhållandetVi detta exempel tid mellanett attser som senare

såföräldrarna och skolan inte alltid har varit harmoniskt.

Jämförelse med barnomsorgen

Förskolor och fritidshem byggdes snabbt 1970-talet ochunderut
1980-talet. Kontakten med föräldrarna där i skolorna. Detär tätare än
betyder mycket föräldrarna lämnar och hämtar sina barn dagligen,att

ocksådet spelar in. skolanBarnomsorgenär änärannatmen som yngre
mångaoch bär inte lika traditioner. och fritids-tyngande Förskolor
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småhem enheter och personaltätheten ofta högre. Det lätt förär ärär
föräldrarna bli bekanta med alla anställda.att

dag flesta föräldrar daghem delI har de barn och allastoren av
går på skolåren. fårfritids första Allt fler föräldrar erfa-barn under de

informella stilen i barnomsorgen tycker detrenhet den och ärattav
vårEnligt bedömning harnaturligt ha bra kontakt med personalen.att

detta hittills inte lett till föräldrarnas inflytande överlag är närstortatt
sådantfrågornacentrala i barnomsorgen, till exempeldet gäller de mest

förutsättningarnapedagogik och fostran, vi ärrör tror attsom men
ocksåfåföräldrarna ska inflytande käm-för störreattgynnsamma

spridningseffekter skolanverksamheten. Detta kan leda till positiva när
och barnomsorgen möts.

Skolans slutenhet

påår befolkningen landet.hundra sedan bodde 80 EnFör procent av
på fåtal enkla och dethade klasser. Lokalernafolkskola den tiden ett var

några Sedan dess harhjälpmedel för undervisningen.fanns knappt
utbildning harvälutrustade. Behovetskolorna blivit ochstörre mer av

det kommit läroplaner, kursplaner,ökat och följd därav harsom en
svårhar gjort verksamhetenförordningar, anvisningar med attmera som

överblicka.
inneboendeinstitutioner tenderar skolanSom alla växaattstora av

avståndet omgivande samhället.öka mellan skolan och detkraft och att
följder. fordras energisynpunkt har detta allvarliga DetUr föräldrarnas

uthållighet igenom skolans hölje.och förälder villden trängaav som
skolgång måstevill del i sina barnsverkligen sättaDen ta avsom

kraft.mycket tid och
förstärker bildenså Plus-projektet civildepartementetkalladeDet

sluten. skulletill kommunala projektskolan Pengar somgavsav som
områdeniskapa villkor för bam och ungdomarbättre utsatta genom

dra in föreningarförvaltningsgränsema ochsamarbete över attgenom
förbe-Utvärderarna pekaroch ideella organisationer i arbetet. att

förredelser förankringsarbete tid democh överväger atttar samar-som
år för föra diskussionbeta. Föreningar kan exempelvis behöva ett att en

handlings-beslutabland sina medlemmar innan de bereddaär att om en
ungefär tid förplan. förvaltningar behöverKommunala attsamma

° utvecklingsarbete,slutsatser från lokaltPlus förDs 1995:54, unga -
Fritzes.Stockholm,
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diskutera samarbetsprojekt inom sina personalgrupper. skolanIett tar
det längre tid. Det finns exempel i Plus-projektet skolor där det

årdröjde från den första kontakten fram till det det egentligatre att
utomståendesamarbetet med startade. Slutsatsen i Plus-projektetparten

skolan svårastedenär samarbeta med. Det lättareatt parten attvar var
för polis och socialtjänst komma det för alla inblanda-överens änatt var
de komma till tals med skolan. bådeDen stängd, i fysisk ochatt var
psykologisk mening.

Varför skolan sluten En orsak kan hängaär med under-attsamman
visningen i skolan mångaofta uppdelad i olika direktär ämnen utan
motsvarighet såi vardagen och världen människor upplever den.som
Det bam och ungdomar tycker viktiga kunskaper, hardeärsom som

i livet, fårsammanfaller inte heller alltid med vad de lära signytta av
i skolan. Det sådantkanske orsaken till de uppskattar skolarbeteär att

de direkt användning utanför skolan och utförssom ser en av som
likartat Tvåi skolan och utanför. exempel: Slöjd populä-sätt detett var

1992.i grundskolan enligt den nationella utvärderingenämnetraste
Arbete med datorer har blivit vanligt inom mångaelevens val

Ävenskolor. det kan finnas andra förklaringar till popularitetenom
ligger det till hands här uppmärksamma den tydliga kopplingennära att
mellan skolkunskap fritidsverksamhet.och

Om undervisningen skolani mycket strikt indelad i traditionellaär
skolämnen kan detta orsak till skolan uppfattas sluten.attvara en som

svårareblirDet för människor utanför skolan komma in och haatt
någon bådemening utbildningen. gäller föräldrar och andra.Detom

Samtidigt har skolarbete sina särskilda förutsättningar; skolan repre-
gårsärskild miljö och kultur. Det inte till likadant i skolansenterar en

måste utgå frånutanför. betyder inte alls skolarbetet skol-Det attsom
pådet betyder skolans verksamhet organiseradämnena, äratt ettmen

frånskiljer den andra verksamheter utanför skolan. Dettasätt som
förhållande förmågakommer alltid innebära det krävs bytaatt att atten

utifrånperspektiv människor kommer in i skolan.av som
svåra bådeSkolans uppgift blir därför utveckla sin ochatt attegenart

bli omvärlden.öppen motmer
Vi det finns mycket vinna skolan blir öppen.att att attanser mer
erfarenheterDe och kunskaper barn och ungdomar bär med sig insom

måsteskolani kunna bearbetas och fördjupas i utbildningen. Den pro-
får utifrånstöd människor dekommer in i skolan ochatt attcessen av

Carlberg, Slöjd,Ann Lundqvist, OweBert 1994: Skolverkets rapport
24, Stockholm, Liber Distribution.nummer
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utanför. Föräldrar-förlägger sina studier till samhälletstuderande ibland
angeläget drautanför skolan detden ärär attmeststora grupp somna

in i arbetet.

möjlighetFöräldrainflytande hot eller-

lokala styrelserföreslår föräldrainflytandevidgatNär ett genomnu
många problem för-majoritet, vi det finnsmed föräldrar i ärvet att som

ochmellan föräldrarna sko-och relationenknippade med detta rörsom
några samtidigtdem ochbelysadet här avsnittet kommerlan. I att av

påpeka möjligheterna.
svårigheter finns.Vårt vi underskattar deförslag betyder inte att som

viföreslår föräldrainflytande därförförsök med förstärktVi att trorett
komma tillså anledning försökavärdefullt det finnsdet är attattattatt

förslaget.förbundna medkomplikationermed de ärrätta som

lärarnaOm

många upplevas hotlärareföräldrainflytande kanvidgatEtt ettsomav
sådan lärarreak-yrkesidentiteten. Enyrkeskunskapen ochdenmot egna

på psykologiska förut-med tanke deframför alltbegripligtion är att
tryggheten idelhar förändrats. Enför lärarens arbetesättningarna av

stark tradi-hade skyddgått tiders lärareyrket har förlorad. Foma av en
dess utövning.formade yrket ochtion som

så skolandetstark längre. Vissttraditionen inte likaDen ärär att
till denfrån generationenlik denoföränderlig och sigkan tyckas ena

såoch vidare.läxförhör,i rader,bänkar, eleverandra: klassrum, raster
omvandlingenoch under dennalikhet ärMen det är ytaytan,en

beskri-efterkrigstiden kani skolan underbetydande. har skettDet som
givetfortgående traditionsförsvagning. inte längreDet ärvas ensom

ska uppträda.eller honska hur hanoch självklart vad lärare göra,en
luta siginte föruturholkas kan lärareOch traditionen motnär som

lärareoch föräldrar. Rollenmed eleveryrkets auktoritet i kontakten som
och det kanelevernakommer göraförändras därmed. Läraren närmare
också.sårbarheten det lägetökar Iutsattheten ochjobbet roligare, men

fråninflytandeså entusiasm kravlätt meddet inte mötaär att en
till i skolan,direktmycket litetidigare haft sägaatt omgrupp som

föräldrarna.nämligen
haft harskolan tidigareutstrålning myndighetmakt ochDen somav
anting-ritualemaoch de gamlablivit profan ärbleknat. Skolan har mer
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utbytta eller på innehåll.tömda fick lärarenFörr slags automatisketten
legitimitet han representerade skola med betydandeattgenom en en
institutionell auktoritet. Det till hjälp fåhan skulle detnärstor attvar
fungera måstei klassrummet. I dag läraren i utsträckning lita tillstörre
sina personliga kvaliteter i kontakten med elever och föräldrar. Hon är
långt i klassrummet den bastanta traditionen intenärensammare ger

sårbarstöd längre. Och hon allt för kritik, inte minst förärsamma mer
frånden kritik kan riktas henne elever och föräldrar. Kritikenmotsom

svårkan leda till känsla personligt nederlag hantera.är atten av som
Både föräldrar och elever säkert i utsträckning förrär större än

beredda delge skolan och lärarna sina synpunkter kritik.och sinatt -
För föräldrarna betyder traditionsförsvagningen förändringar. I takt

med fastlagda former för uppfostran och utbildning luckratsharatt upp
och alternativa tycksmöjligheter sig, förstärks föräldrarnas upple-öppna
velse för barnens utveckling och framtid. innebär förDetav ansvar
skolans del föräldrar tenderar lägga sig i alltmer detatt att av som

förbehållettidigare skolans tjänstemän.var
också skolgångeneleverna tycks valmöjlighetemaFör ha ökat.

tågresa,upplevs inte i planerad harlängre förväg där andrasom en
avgångstid fårbestämt Valmöjlighetemaoch ankomsttid. detresväg, att

tågverka ochkunde hoppa vid station, byta eller tillsom enom man av
med ändra i tidtabellen.

innebär de faktiska valmöjlighetema har ökat ellerDetta inte attatt
ungdomars livschanser dramatiskt förbättrats. Utveck-harsättett
lingen bestämningar. talarhar självklart sina sociala Det vi här ärom
framför allt människors tankar och föreställningar.förändringar Iav

vår så Många männi-direktiven till utredning uttrycks detta här: unga
skor utsträckning sina föräldrar kunna väljasig i större äntror attom

långtifrånliv och framtid. verkligheten det alla kan välja ochI är som
sina segregationrealisera drömmar. Stora tvingas ochgrupper genom

Ändåutslagning få betydelse förtill liv med altemativ. har detett stor
skolgångenskolan människor längre traditioneninteatt ser som en av

påverka innehållgiven dess ochverksamhet sig kunnatror attutan om
utformning.

Detta leder till ökade krav kommunikation mellan olika grupper
såi skolan. Om tradition bjuder detdet göraär att att enanu en som en

så måsteeller det andra har förlorat i kraft försöka komma överensman
nåfrågor.i grundläggande föräldrar och elever har behovLärare, attav

sådantfram till inbördes överensstämmelse det gäller tidiga-nären som
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diskussion.föremålinte för Det bland i detta perspektivär annatre var
får vikten öka föräldrarnas delaktighet i skolan.attsom man se av

såDet säkert lärareär inte minst därför fårde alltmeratt att en-
förhållandeposition i till elever och föräldrar måste finnautsatt nya-

detformer kollegialaför samtalet. Om inte tillsammans med sinaman
arbetskamrater har diskuterat igenom vad skolans och lärarensärsom
gamla och uppgifter och därigenom stärkt sin läraridentitet detärnya
svårare och konstruktiv i samtalenöppen med elever och för-att vara
äldrar. Det fortlöpande samtalet kolleger emellan nödvändigt förär att
undvika skolans personal hamnar i omöjligt försvar delvisatt av en
övergiven tradition kritiken och konflikternanär självkänslan.tär

alltsåDet ingen enkel historia användaär vidgat föräldrain-att ett
flytande konstruktivt i skolan. vårtMen avsikten med förslagsättett

inte försvåra lärares arbete, inte hellerär underminera den tillitatt att
lärare har till sitt yrkeskunnande. Tvärtom vi föräldrarsegetsom ser

inflytande och nödvändigt för kommunika-göraattengagemang som
tionen såi skolan levande och förtroendefull möjligt. Den kommu-som

innehållernikationen betydande möjligheter till lärande och insikt för
dem inblandade. vidgatEtt föräldrainflytandeär kan ytterligaresom ge
fördjupning lärares kompetens och möjligheter utfonnaattav en me-
ningsfull undervisning för eleverna.

Föräldrarnas kompetens

Har föräldrar tillräckliga kunskaper skolan för klara haatt attom av
inflytande och för viktiga beslutatt ta ansvar

Riksförbundet Hem och Skola talar föräldrainflytande olikaom
nivå.nivåer: familjenivå, klassnivå, skolnivå och kommunal Behovet

kunskaper skolan nivå.olika respektive För deärsystemav om som
flesta föräldrar två nivåernainflytande de första viktigast.är För
detta alla föräldrar kvalificeradeär vidare. Föräldrarutan som engagerar

på skolnivå,sig till exempel med i lokal styrelse, harattgenom vara en
säkert hel del kunskap fåttskolan de har sina bam ochen om som av
på kommerDessutom de lära sigsätt. mycket efter handannat att om
läroplaner, budgetsystem med mera.

12Cederström, SamtalenJohn 1991: i skolen, Köpenhamn, Unge Paedago-
ger.
3 Riksförbundet IntroduktionHem och skola 1994: till förvaltningsråd,
Stockholm.
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för-därför detill inflytande justföräldrar harVi ärrätt attattanser
måste sig.kvalificerauppfattningen de förstinteäldrar; vi delar att

utifrånde talar skolanskolan med andraFöräldrar ögon, ettomser
anställda där. Imed andra 0rd de mötetperspektiv och än ärannat som

sin sakförmåste och skolledareläraremed föräldrarna argumentera
perspektivleda tillspråk vid, vilket kandeän ärett annat somnyavana

sådant vanligendefå i sitt arbetehjälper dem änannatatt somsyn
uppmärksammar.

derasverksamhet ökardelaktiga i skolansföräldrarnaNär är mer
möjlig-och vilkabåde begränsningarverksamhetenskunskaper omom

blir allt intressantarede därigenomtroligtfinns. Detheter är att ensom
förutsättningarnaochskolledamasochsamtalspart i lärarnas ögon att

erfarenhetsutbyte.ömsesidigtblir bättre för ett

föräldrarVilka

tillskolbamsföräldrar. OmmiljondetSverige finnsI över man seren
Också perspek-enhetlig.så verkligen intedenhela denna är omgrupp

konstaterapå viss skola kantill föräldrarnativet begränsas attmanen
möjligheterlevnadsvillkor ochexempel itillskillnaderna attär stora

samhället.gällande isiggöra
manuellautbildning ochföräldrar med kortundersökning visarEn att

föräldrar. sigklassmöten andra Deideltar lika oftayrken yttrarsom
mindre iochandra föräldrarutsträckningi klart änemellertid anser

synpunkter.sinaföra framgrad de kanmindre att
delvisenkätundersökninggjorde 1994Skolverket gav ensomen

ansåg sigville ellerlång utbildning varkenFöräldrar medbild.annan
detfannsföräldragrupper. Tvärtomandrapåverka skolankunna änmer

skolgång ellerårsniomed högstföräldrartendens till attensnarare
ansåg sig kunnanågot gradhögregymnasieutbildning iyrkesinriktad

skolan.påverka
detmedvetnaföräldrainflytandet fastvill ärVi öka attom -

iföräldrarhanddet i förstaleda till äråtminstone kani början att-
kommerutbildninglängretjänstemannayrken och med att tasomegen
måste alltSamtidigt göramöjligheterna.de att manansernyavara

tvåfrån4 analyspå skolan. EnFöräldraperspektivRibom, Leif 1993:
International.Wiksellhåll, AlmqvistStockholm,

199394,15 skolbildsundersökningenAttityder till skolan,Skolverket 1995:
Distrubution.Stockholm, Liber72,Skolverkets rapport nummer
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kan för öka den andel föräldrar del i skolans verksam-att tarman som
såhet den speglar de sociala och kulturella erfarenheter finns iatt som

hela föräldragruppen i skolan. Det särskilt viktigtär eftersträvaatt att
fårföräldrar förtroendeuppdrag i skolan så mångarepresenterarsom

andra föräldrar möjligt. Med uppgiften iatt representantsom vara en
lokal styrelse följer för sprida information och lyssna tillett attansvar

frånsynpunkter alla föräldrar.
Föräldrarnas ocksåmedverkan i skolan har materiell sida. Fören

vissa föräldrar svårigheterdet inga frånborta jobbetär större att vara
någraunder timmar eller till och med hel dag för med iatten vara

såskolan. ifrånAndra kan inte lätt komma sitt arbete. finnsDetgrupper
också såfamiljer har ansträngd ekonomi föräldrarna inte harattsom en
råd förlora dagsinkomst för besök i skolan. Viatt ett att syste-en anser

såmed kallade kontaktdagar värdefullt och beklagar detmet att togsvar
bort.

Det ganska spridd uppfattning slåföräldrar skulle vaktär atten om
den traditionella skolan de fick inflytande. Vi intestörre är över-ettom
tygade det det finns skolor där föräldrarstämmer,attom men om nu
vill påverkaha inflytande just för undervisningen istörre att en annan
riktning fåläroplanens, vilken effekt sådanskulle det skolaän om en
startade försöksverksamhet vårtmed lokal styrelse enligt förslag Vien

fåblundar inte för det skulle kunna negativa följder,att attmen anser
det risk värd Det värde i sig det finnsär är äratt ta. ett att etten som

skolfrågorforum där vikti kan behandlas; olika uppfattningar kommerga
ifrågasättas. ocksåformuleras och Vi vill stryka under lokalatt att en

styrelse har sina givna begränsningar det gäller möjligheternanär att
omforma skolan efter idéer. Skollagen och läroplanen gäller föregna
självförvaltande måsteskolor liksom för alla andra skolor. Dessutom en

hållasjälvförvaltande föreslårskola sig till kommunens skolplan. Vi
också både nivå.försöksverksamheten utvärderas lokal och centralatt
Utvärderingen kan viktig information vilka problem kange om som
uppstå i självförvaltande skola.en

Vi det för föräldrar de vill sina barnäratt attanser gemensamma
väl. villDe barnen ska tycka det roligt och meningsfulltäratt att att
i skolan de villoch utbildningen ska stöd i barnens utveck-att ettvara
ling.

Visst det föräldrar föräldrar till sina vibarn,är ärsant att menegna
måstede flesta föräldrar iblandde medverka till föränd-tror att vet att

någotringar berör hela klassen de kunnaska blir bragörasom om som
för åstadkommaderas bam. För grundläggande förändringar kaneget att
det frågorkrävas sig i omfattar hela skolan elleratt man engagerar som

har räckvidd. Vi det missriktat kritiseraännu större äratt attsom anser
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blivithar deindividualistiska; ialltförförföräldrar stort settatt vara
tillskade endasttycks förutsättai skolantilldelade plats att sesomen

barnet.det egna

Verklig makt

involverade.mellan deförtroende ärDemokrati förutsätter grupper som
politikerochrektorerlärare,föräldrarviktigt läradärförDet attär att

skolan.utvecklaintresseavalla hardeinte attär utan attmotparter
skoldemokrati.konferensSå deltagareuttryckte sig omenen

får för-inteförtroende,förutsätterdemokratiDet är sant att manmen
och detmotsättningarfinnsoproblematiskt. Detalltledas ärattatt tro

motsättningarinte barahandlardem. Detbelysavärdefulltär att om
ellerföräldrarVarkenockså inommellan an-utan grupper.grupper

diskussio-iarbetet ochdet iVikam. ärställda kan dras över tror atten
utvecklas.verksamhetenfinns,motsättningarde somsomnerna om

undervisningen ityckeriklassiföräldrarnaAnta attatt sexanen
för fort,körläraren attBarnenmatematik inte fungerar. säger att

ringtNågra harföräldrarmycket läxor.svåra fördetochtalen ärär att
lite lugnare.detochförklara bättrebett hennetill läraren och att taatt

barnenFöräldrarnaklassmöte.ocksåFrågan diskuterats atthar ett ser
uppläggningför singoda skälharhonmår bra. Lärareninte att avanser
omfattande ochkursenviktigt ärMatematik ämne,undervisningen. är ett

Föräldrarnahenne.lämnarbra desigska klara närvill barnenhon att
saknarhon. Dealla kurser,överblickhakan omöjligen över resonerar

pedagogisk kompetens.
exempeltillmåste slås Det kanihop.några klasserEller varaanta att

tvågårdetbarn görahar flerårskurs inte änfyra attklasser i atttre som
politikeransvarigamed stödSkolans ledningklasser dem. avav --
försvinner.klassnödvändigtdetekonominhävdar bestämt gör attatt en

medtillsammansfå fortsättaskabarnvill derasFöräldrarna attatt
såinteklassernabra ärdettycker stora.och ärsina kamrater attatt

föräldrarå sidanmellanskolanmotsättningar iförUtmärkande ena
för-ojämntmakten äroch skolledare,å lärare ärandra sidanoch att
vadbestämmakonfliktskolsidankandelad. I regel avgöra attgenomen
intehontyckermatematikenmedi falletläraren attska gälla. Omsom
bortvillRektorndet.så hon inteundervisning, tasin görkan ändra som

minnesanteck-6 aktiverande skola,demokratiserande ochFöreningen för en
1995.skolriksdagen ifrånningar mars
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klass låtakan bli bry sig vad föräldrarna tyckeratt och fattaen om
beslutet själv.

Om möjligheternaöppnar för föräldrar ha verkligt in-man att ett
flytande i skolan så föreslår blir det inte därmed så detsom att- -

föräldrarnasär uppfattning automatiskt kommer gälla. Vad ärattsom
efter diskussionerär och beslutute viktiga saker i skolanatt ska skeom

lika villkor. Vi det kan komma mycket dettror attmer mötegott ur
uppstår olikanär vill barnens bästa träffas försom grupper som att

diskutera och besluta i frågor.viktiga sådantBara i kan för-möteett
äldrarna förstå klasser bör två.blitreom

någraVid tillfällen under de årenfemtio har det funnitssenaste
förslag föräldrar fåskulle delta i beslutsfattandeträttatt i skolan.attom
Bestyrelser i SIA-utredningens tappning exempel.är Förslagen harett
vållat debatt från kraftig.och kritiken lärare och skolledare har varit
Vi reaktionen beror föräldrarna skulletror att tydlig makt-att ges en
ställning, någotvilket heltär deras nuvarande inflytande,änannat som
i utsträckning skolans villkor.stor är

Att makten ojämnt fördeladär innebär inte det finns bestämdatt en
mängd makt i skolan fördelad vissär ingen föränd-sätt,ett attsom
ring kan ske vinner och förlorar makt. Viutan iatt en en annan menar
stället maktens inte konstant. Denatt är totala makten i skolasumma en
kan olikaväxa och individer sig och ökarom grupper engagerar mer
sina kunskaper. Som vi det innebär vidgat föräldrainflytande inteettser
i första hand lärare och skolledare tvingas ifrånlämna sigatt makt.att
Det handlar tillägna sig fåyrket; möjlig-attsnarare attom en ny syn
het utveckla sitt utföra uppgiftersätt efterhand fåttatt haratt som en
förändrad karaktär.

Vi målet borde få ståndtill respektfullatt diskus-attanser vara en
sion mellan lärare och föräldrar i det för barnensansvaretgemensamma
bildning och socialisation.

Segregation

vårtKommer förslag bidra till ökad segregation Viatt atten menar
frågan inte kan besvaras före försöksverksamheten, eftersom det är
många faktorer spelar in.som

7 Lindbom, Anders Medborgarskapet1995: i välfärdsstaten, Stockholm,
Almqvist Wiksell International.

2 15-1182
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Å skolasjälvförvaltandesigtänkasidan kan att om enmanena
så blir risken för ökadprofil,särprägladskulle utforma segrega-egenen
många föräldrarna ikunna innebäraDet skulletion större. att grann-av

därför bliri skolan ochbarn ska denvill derasinte längreskapet att
bort.skola ligger längreväljaatttvungna somen annan

Å den iskola bidra tillsjälvförvaltningenandra sidan kan attav en
personal och föräldrarattraktiv; ärblirflesta föräldrarsde ögon mer

meningsfull.rolig ochundervisningengagerade och skapar ärsomen
föräldrarbehovet förmindre, eftersomså bliborde segregationenfallI

då minskar.sina barnskola förhittaatt annanen
interiktning. Viivårt verkaförslag kommer rättVi trorattatttror

speciel-mycketskolanutvecklakommerstyrelsernade lokala motattatt
blirgrannskapetskolan ibidra tillpedagogiska profileringar attutan

det mycketMen vimiljö för alla bam. ärgenerellt bättre attansersom
fråga ochuppföljningi sin utvär-följer dennaSkolverketviktigt att

försöket.dering av

vuxendominansRisk för

läroplanen.lyfts fram i deninflytandeochvalmöjligheterElevernas nya
arbetaskahon eller hanvälja vadmöjlighetochharNumera attvar en

val.elevenskallasdetgrundskolan;tiden iunder delmed somaven
inskrän-styrelse intelokalväsentligtmycketdetVi tycker är attatt en

fårföräldrainflytandefått. ökathar Ettelevernafrihetker den nusom
elevinflytande.minskatleda tillinte ett

föräldrarflerså hoppas kommer änvårt fungerarförslagOm som
sammanlagdadå till detlederliv. Deti skolanssigi dag attatt engagera

påverka situationenvilket säkert kommerökar,i skolanantalet attvuxna
denblireffektennaturligtvisVigrad. atteleverna i högstaför atttror

ökadedetstärks blandskolanidemokratiska annat genomprocessen -
och ungdomarsåväl barnläraredetochföräldrainflytandet att somger-

så.blirdetalls självklartintedetinflytande. Men är attmer
efterbeslutetde i detrisker, blandVi flera annat att enavuxnaser

det osäkra,säkra föreväljer detlokala styrelsen atti den trotsdet andra
detOmnågot djärvare.ochvillungdomarnade annat man servet att

den bästa;alltidförsiktighetslinje ärgivetinte allssikt detär att en
språnget.vågariblandutveckling fordrarverklig att taatt man

förstaskola isjälvförvaltandeföräldrarnariskEn är att enannan
ungdomarna,ochför barnenmatnyttigtdehand till vad ärtrorser

stude-demedtill dettillräcklig hänsyn överensstämmeratt tautan om
exempelår det tillharUnderoch intressen.värderingarrandes senare
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visat mångasig ungdomar mycket intresseradeäratt ochämnenav
utbildningar gäller film, och andra medier. Mer för-teater änsom en
älder skeptisk frågaroch oroligär och sig gårdet försörja sigattom
sådant.

Vi frågan måsteden här följas mycket under försöks-attanser noga
såverksamheten, verksamheten fårinte oönskade konsekvenser.att

bådeDetta uppgift förär respektive kommun, självför-prövaren som
valtning på eller flera skolor och för Skolverket, vårtenligten som
förslag fåbör i uppgift för uppföljning och utvärdering.att svara
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3 Ansvar och inflytande i skolan

Om detta kapitel

dettaI kapitel vårtvi in förslagsätter ökat föräldrainflytande iettom
skolan i organisatoriskt sammanhang. Vi villett visa vilket faktiskt

för och inflytandeutrymme lokal styrelse i självför-ansvar som en en
valtande skola få,kan också vilka regelsystemet sätter.men ramar som
Vi därför i det följande förhållandevis fyllig beskrivningger en av
skolans och det handlingsutrymmestyrsystem den läroplanenav nya ger
den enskilda skolan.

Grundskolan stadd i snabbär utveckling. Förändringen gäller inteen
bara skolans organisation, handlar i hög gradyttre undervis-utan om
ningens uppläggning innehåll.och

Varför händer sådet mycket i skolan just nu En förklaringarnaav
naturligtvis detär tryck skolan för ochyttre utsättssom som samman-

hänger med omvärldsförändringar. De samhällsförändringar såisom
hög grad har berört skolan finns kortfattat beskrivna i bilagda direktiv
och i kapitel

Skolans har ändrats, delvis följd samhälls-styrsystem som en av
förändringarna. Skolan målstyrd.är Staten för de över-numera svarar

målen,gripande medan kommunerna för verksamhetens genomfö-svarar
rande. Det viktigt känna till dagensär och motiven bakomatt styrsystem
det för kunna in de förändringarsätta vi föreslår i sittatt nu samman-
hang. Därför beskriver vi huvuddragen i skolans styrsystem.

påKraven skolan har förändrats. Detta speglas i den läroplan förnya
det obligatoriska skolväsendet, trädde i kraft den 1 juli 1995. Isom
läroplanen uttrycks kunskapssyn, utgångspunktsin i indivi-taren som
dens lärande. Skolans uppdrag förutsätter aktiveget diskussion i denen
enskilda skolan vad kan viktig kunskap i dag och i fram-om som vara
tiden och hur kunskapsutveckling sker.om

Samtidigt den läroplanen mycket för varjeett stort utrymmeger nya
skola utforma den verksamheten. Läroplanenatt de värdenegna anger

ska ligga till grund för utbildningen. målenKursplanema försom anger
undervisningen. Hur undervisningen gåska till innehålleteller hur ska
väljas lämnas till den enskilda skolan besluta Eftersomut skolanatt om.
så länge har varit detaljstyrd, finns det bland lärare och skolledare en
osäkerhet inför den Frågornafriheten. många kring hurär stortnyvunna
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kan ochläroplanenstödmedoch vadegentligenfriutrymmet är avman
skolansillustrerakapitel försöktdärför dettahar ifår skolan. Viigöra

intres-naturligtvisexempel. Friutrymmetmed är stortfriutrymme ett av
få för.lokal styrelse kandiskutera vaddet gällernär att ansvarense
utformningenberörskolväsendet,förändring inomYtterligare somen

fristående Val-skolorna.debeträffandeutvecklingenvårt förslag, ärav
kommunala skolvä-inom detvälja skolabåde gällerdetfriheten när att

radökatfristående alternativ harväljasendet och ett genom enatt
angelägetdetdärförharl990-talet. Vi attunderriksdagsbeslut ansett

Vadbakom dem.drivkraften ärfristående ochpå skolornadetitta
friskola Kanväljaellerattraktivtdetdet gör att starta manensom

målnå Dessaskolväsendetoffentligadetförändringar i sammagenom
kapitel.avsnitt i dettasärskiltfrågor undervi etttar upp

iföräldrainflytandetgenomgång hurkortviSlutligen gör aven
lagstiftningnuvarandemöjlighetervilkadag ochiskolan ger.utser
föräldrainflytan-medarbetarskolorvisa hurnågra exempel vill viMed

de.

exempelLokal frihet ett-

med denarbetaskola kanhurvisatänktexempelDetta är nyaatt en
detanvända helakursplanerna utrym-och de attläroplanen genomnya

undervisningenuppläggningochplaneringitill lokal frihet somavme
bestämmelser,gällandetolkninginnebärExempletfinns.faktiskt aven

bak-möjligtfullt göradet motvi är atttolkning attansersommen en
tillkommentarerförsöker iVi94.till Lpoförarbetenagrund CX-av

vår tolk-förunderlagfrågor ochnågra tänkbara ettemplet besvara ge
ning.

skollagen timplan,grundskolansochutgår frånVårt exempel som
totaltgrundskolanskatimplanenEnligtskollagen.tillbilagaär en

fö-undervisningstid. Timmarna ärgaranteradtimmar665omfatta 6
jämkningsuz-finnsDetochantal ettämnesgrupper.delade ämnenett

matematik,engelska,svenska,allai15 ämnen utomprocentrymme om
val.språkval och elevens

1 1985:1100.Skollagen SFS
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också grundskoleförordningen.Vi har tittat kursplanerna och
Grundskoleförordningen innehåller bland vissa bestämmelserannat om
beslutsnivåer och vilka rättigheter eleverna har det gäller valmöj-närom
ligheter.

Det finns ytterligare dokument viktigt för skolans friut-ärett som
nämligen den kommunala skolplanen. Den kan ellerstörrerymme, ge

mindre frihet skola frågorhantera olika inom de nationellaatten
ramarna.

vårtI utgår frånexempel vi årskursernagrundskola med 1-9 ochen
två paralleller.

Skolans arbetsplan

Rektorn tillsammans samrådmed lärarna ochgör i med eleverna och
föräldrarna arbetsplan läsåret.för det kommande målenDenen anger
för undervisningen och vilka nå båderesultat ska långkort ochman
sikt. Vilka färdigheter och vilken förståelse i till exempel matematik
måste årskurseleven nåi ha för mål7 kursplanens årskursi 9 Näratt
ska undervisningen i engelska språkoch övri starta Vilka kanämnenga
integreras i de projektteman skolan har valt arbeta medatt

Arbetsplanen också målvilka skolan har vid sidan kun-tar upp av
skapsmålen. Hur arbetar i skolan med värdegrunden Hur kanman
skolans grundsyn det gäller till exempel jämställdhet, konfliktlösningnär
och mobbning komma till uttryck i skolarbetet Hur tilltar man vara
samhället utanför skolan i undervisningen Vem eller vilka tar ansvar
för vad

fårInnan arbetsplanen fastställs föräldrarna fårdel den ochta av
möjlighet diskutera undervisningens uppläggning med skolledare,att
lärare och elever. Arbetsplanen ska beslutas rektorn efter förslagetattav

timfördelning, språkval och elevens val har underställts kommunensom
Barn och ungdomsnämnd.

Enligt arbetsplanen har lärarna delat in sig i arbetslag. Varje lag har
några årskurserför och klasser. så tvåFördelningen attutansvar ser

arbetslag årskursernahand två årskurserna två års-1-4, 5-7 ochtar om
kurserna 8-9. arbetsplanenI preliminär fördelning det totalaanges en av
antalet timmar arbetslagen.

9 Grundskoleförordning SFS 1994:1194.
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från tidigaredenerfarenhetertimfördelningenUtgångspunkten för är
också på kurspla-tittathartimfördelning,stadieindelningens men man

bedöm-årskurs gjort9 ochårskurs ochuppnåendemål 5för ennemas
långa deoch hurläggasskaarbetsdagamaocharbetethurning uppav

ska vara.

Arbetslagen

lärareochskolan de eleverhärdenarbetslagMed sommenar man
ochelevgruppenalltså enskildastår denItillsammans.arbetar centrum

varjeharSamtidigti lärarlagetlärarna gemensamt.denför ansvarar
sköterelever. Lärarnamindreförsärskiltlärare gruppett enansvar

iskolarbetetgällervadföräldrarnamed stort,kontaktentillsammans
individuella kon-denförockså särskiltharvarje lärare ett ansvarmen

utvecklings-exempeltillföräldrar,mindremed dentakten gruppens
samtalen.

någraårskursernade lägreingår föri lagetexempelvårt tänktaI
ingår någraårskurs 5-7förlagetIfritidspedagoger.ochförskollärare

teknik ochiexempel läraretill naturve-På finnsskolanämneslärare. en
möj-och pojkarsbåde flickorsförspecielltsigintresserartenskap som
finnsDetnaturvetenskapliga fenomen.ochförstå tekniskaligheter att

med dramaår arbetatmånga hariockså dramalärare, somsomen
åldrar.olikaimed eleverarbetarochundervisningen gärnaimetod som
tillpraktiskt-estetiska ämnenai de ettlärarnaknyterVanligtvis man

projektvissttillanslutningitermin ellerunder ettarbetslagvisst en
kun-med olikatillgång läraretillfår elevernaPå detta sätteller tema.

fortbild-ömsesidigtillmöjligheterskaparlärarnasamtidigtnande, som
diskussionständigförlärarlageninominnebärning. Detta att enman

sikt.tillarbeta dugerolikaoch sättvad olika attämnenom

Arbetsplaneringen

denmed hjälpundervisningsplanenngkonkretasinArbetslagen gör av
framgår närschematAvdisponerar.varje lagtid och de manpengar

läggs ämnes-arbetetoch renteller när utprojektarbetar i somteman
arbets-själva huroch eleverföräldrarLikaså lärare,beslutararbete.

långa skadehurochläggasska ut vara.passen
sigarbetslagenvårt exempelmodellen i ärvanligaste attDen enar

termin.underdessakringarbetarochnågra projekt eller entemanom
behöver.ellerprojektet tematdeknyter ämnenTill dem somman
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Tycker skolarbetet vinner det lägger ocksåatt nödvändi-man utman
ämnestimmar schemat.ga
Arbetslagen utvärderar regelbundet bådearbetet, medan pågårdet

och det har avslutats.när Lärarna för detta sker medatt ut-ansvarar
gångspunkt i läroplanens övergripande mål, i kursplanerna och relaterat
till de målenspeciella årskursernaför 5 och detNär möjligtär an-
vänder lärama de finns i Skolverkets provbank och deprov som na-
tionella i svenska, engelska och årskursmatematik i Eleverproven
och fårföräldrar successivt allt del i utvärderingen.större

Arbetsmetoderna

arbetsplanemaI har skolans arbetslag beskrivit inte bara vad skolarbetet
ska handla och vilka ingåskaämnen i enskilda projekt ellerom som

också hur gåarbetet kan tänkas till. blirDet lärarnas särskil-teman, utan
da hållai arbetslaget långsiktigade målen för iatt ögonenansvar mer
det konkreta och dagliga arbetet- och hitta för elever och för-vägaratt
äldrar sådana lång-delta i och kortsiktiga diskussioner.att

arbetslaget bådeI arbetar i och mindre därstörreman grupper,
får tillgångeleverna bådetill individuellt och kollektivt arbete.

På sikt blir framför allt eleverna allt duktigare självaatt- -
formulera bådevad de behöver handledning, undervisning och egetav
arbete.

Arbetslagens sammansättning låtadet möjligt iblandgör att yngre
fåelever hjälp och handledning fåräldre elever. Omvänt äldre eleverav

möjlighet fårhandleda de praktiskt använda sina kunskaper,att yngre,
får formulera dem och därmed befästa dem och bli medvetnamer om
vad de kan.

fråganDen viktigaste påför lärarna och sikt för hela arbetslaget, är
alla elever känner sig fårsedda, alla känner de det stöd ochatt att att

den hjälp de behöver. Det innebär i lärarlaget står fråganattsom om
varje elevs enskilda utveckling i i fokus.gruppen- -

Frågor kring arbetsplanen

Är det tvåinte konstigt de första arbetslagen åkhar barnen i 1-4att-
kursplanerna har avstämningstillfälle årskursnär i 5ett

Måste inte indela barnen i klasser på årskurserbygger° man som
Får hur helst- man gruppera som
Kan lärare åldersblandadesjälva bestämma ha grupperatt-
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Kommentarer

grund-skoltid ifår avvägdvälelevernaförharRektorn attett enansvar
läsår skoldagar.ochavvägdamed välskolan

Läroplanen ochslopad.stadieindelningläroplanens ärtidigareDen
grundskoleförord-1-9-perspektiv. Deniställetharkursplanerna ett nya

detklasser ochfördelaseleverna skaningen säger menatt grupper,
gå kan,till. Rektornfördelningen skabeslutar hurrektornär somsom

dethurarbetslag bestämmatillvårt sin delegeraexempel, ii attetttur
vill arbeta.

sinavstämningstillfällen förkursplanemasinte bundenSkolan är av
möjligheterskolaskanDäremot attklasser ochindelning i engrupper.

andralokaler ochmedproblemvillin eleverna stötadela mansom
frågor.praktiska

pedago-gruppering, äråldersblandning, liksomVi enatt annananser
dockfinnstill. Detställningskaallt lärarnafråga framförgisk tasom

frågor skolplaner. Detsådana i sinaexempel kommuner tar uppsom
kandärskola,nämnden ochuppstå konflikt mellandåkan manenen

politisk elleråldersblandninghuruvida äruppfattningolikaha enenom
vi.lokalt,måste lösasSådana konflikterfråga.pedagogisk menar

arbetslagenFrågor kring

grundskolaniarbetafritidspedagogerochförskollärareKan-
iundervisaårskurseri högreundervisarnormaltKan lärare som-

årskurs 5-7

Kommentarer

står detskollagen. Därfinns ilärarebestämmelsenstatligaendaDen om
undervisningenförskyldiglandstingochkommun ärvarje att an-att

iundervisning dedenavsedd förutbildningharvända lärare ensom
medfår endastUndantag görasbedriva.huvudsak skall personerom

särskiltnågottillgå finnseller detfinns annatsådan inteutbildning att
elevema.tillmed hänsynskäl

fritidspedago-både förskollärare ochpåmånga exempelDet finns att
ochi skolan. Iarbetetpedagogiskai detoch deltaringår arbetslagiger

iarbetetmellanharskolansexåringama börja gränsenkanmed att
mindre skarp.blivitårskurserlägregrundskolansiförskolan och
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En lärare i till exempel matematik och fysik kan undervisa i dessa
i lägre årskurserämnen även deän högsta. En lärare i de lägretre

årskurserna kan undervisa i sina fördjupningsämnen i års-högreäven
kurser. Att bryta årskursgränser och tidigare stadiegränser kan ge en

kontinuitetstörre för eleverna. De grundskollärama har ocksånya en
utbildning de tidigarespänner över stadiegränsema. En lärare kansom
i tjänstefördelningen tilldelas undervisningstimmar i årskurser.olika
Villkoren för detta kommer överens lokalt.man om

Frågor kring arbetsplaneringen

Måste inte ha schema följer timplanenett Hur ska° man som man
mångahur timmar eleverna fåttveta har i varje ämneannars

gårHur det för elev byter skola- en som

Kommentarer

Numera det skolansär resultat ska räknas, inte nå dit.vägen Iattsom
propositionen läroplan prop. 199293:220 står det kurs-om en ny att
planerna intar central plats i det styrsystemeten attnya genom ange
innehållet i undervisningen, de i mindre utsträckning kommerattmen

reglera arbetsformema i skolan,att samtidigt timplanema fårsom en
väsentligt mindre styrande roll. stårDet också i propositionen att
separata kursplaner för de olika behöverämnena inte de enskildastyra
skolornas val studieuppläggning. Regeringen framhåller det ärav att
viktigt med gränsöverskridande ochsynsätt perspektiv.

Vi medvetna mångaär skolor känner sig starkt bundnaattom av
timfördelningen och måste följa den i detalj.tror Det tidatt tarman att
släppa gammalt har såvaritett starkt reglerat ochsystem osäkerhe-som

kan bli Men vi hävdar timplanematen stor. föratt ett stort utrymmeger
lokala prioriteringar tid och ämnessamverkan. Det bara det totalaärav
timtalet under de nio grundskoleåren garanteradär undervisningstid.som
Timfördelningen ska, enligtämnen propositionen, i första hand vara

utgångspunkt för fastställa kravnivåema i kursplanerna. Målenatt ien
kursplanerna under allaär omständigheter överordnade diskussioner om
timmar och minuter.

Alla skolor ska ha schema, det finns inga föreskrifterett hurmen om
det ska Schemat måste påbygga timplanenut. i den bemärkelsense att
det totala timtalet ska uppnås.
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långtgåendemedarbeta äm-konsekventväljakanskolaEn att en
varjeidentifieraomöjligtDå praktikendet iblirnessamverkan. att

väsentliganödvändigt. Det ärinte heller attvilketi timplanen, ärtimme
Då det,mål blirallanå ikursplanemas ämnen.förarbeta som propo-att

timpla-och inteundervisningenkursplanernasitionen betonar, styrsom
nen.

det bliskolor kani olikaundervisningenuppläggningMed olika av
i skolanhanteradesSådana problemskola.elev byterproblem enom

flexibilitetvissför80också eftersom Lgrtidigare, även utrymme engav
ifrånutgåvårtmåste, enligt sättlärandeuppläggningen. Allt atti se,

likainteoch de ävenkunskaperoch ärerfarenhetervarje barns om
arbets-undervisning. Avhaftochgått klassihar sammasammaman

undervisningenmål haft förharframgå vilkadockska detplanen man
grund skamed denochårskurs lämnarelevendenfram till mansom

detSedankunskapsmässigt. ärsigbefinnerelevenuppskattakunna var
föråtgärder kan krävasdevidtaskolansmottagandeden att somansvar

studieuppläggningen.denin iska kommabraeleven sättett nyaatt

arbetsmetodernaFrågor kring

undervisningstidmgaranteradegentligeninnebärVad°
lektionerriktigainnebäraundervisningstidMåste inte°

Kommentarer

undervisningstid igaranterad665 timmartill 6elever harAlla rätt
grundskoleförord-enligtundervisningstid ärGaranteradgrundskolan.

tillsam-och eleverlärareplaneratsdefinition arbeteningens avsom
ledning.läraresgenomför underelevernaoch sommans

be-ingafinnsdetminuter. Menalltid 60timplanenitimme ärEn
skaarbetspasslång lektion ellerhurstämmelser ett vara.enom

definitionenläroplanspropositionenGår tillbaka till attmanserman
denpropositionenvid. I sägsmycket attundervisninglärarledd ärav

iundervisningsåväl traditionellundervisningen kanlärarledda rymma
genomförsjälvständigtelevendärundervisningklassrummet, som

andraellerpå bibliotekbesökexempeltillkräverarbetsuppgifter som
skolan.utanförarbetsplatserinstitutioner och

klarareleverförnågra hinderinteläroplanenfinns i attDet avsom
behövereleverMensjälvständigt, tvärtom.mycketarbetar merdet som

få det.stöd harhjälp och rätt att
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Frågor kring föräldrainflytande

Var kommer föräldrarna in i skolan i dag°
Hur skulle lokal styrelse fungera i exemplet- en

Kommentarer

framgårDet exemplet och kommentarerna rektorn enligtattav av nuva-
rande regler har viktig roll i skolan. Enligt Lpo 94 har rektorn etten
särskilt för lång frågor frånrad samarbetet mellan hem ochansvar en -
skola till skoldagens åtgärderuppläggning och mobbning. Dessutommot
åläggs rektorn andra särskilda uppgifter i grundskoleförordningen.

Enligt läroplanen fåska föräldrarna information sina barns skolsi-om
tuation och utveckling i skolan. skaDe alltid kontaktas inför valsituatio-

eller det blir problem i Bådeskolan. lärarna och rektorn harner om
för kontakten mellan föräldrarna och skolan fungerar. gångatt Enansvar

termin ska läraren ha utvecklingssamtal med varje enskild elevettper
och dennes föräldrar. Utvecklingssamtalen viktigt led i dialogenär ett
mellan hem och skola.

Många skolor har i dag fonnaliserat föräldrainflytandet och inrättat
olika till exempel förvaltningsråd skolråd.ochtyper Se vidareav organ,
sidan 51.

gåVi vill längre och möjlighetöppna läggaett steg överatten
mycket rektoms makt lokal styrelse där föräldrarna har majori-av en

Den lokala styrelsen skulle också kunna del de be-tet. överta en av
slutsfunktioner ligger den politiska nämnden. Det innebär attsom
föräldrarna fåri styrelsen möjlighet med och diskutera ochatt vara

påverkadirekt frågorviktiga i skolan. vårtvidareSe förslag i kapitel

Skolans styrsystem

framgårSom vårt föregåendeexempel i avsnitt har den enskildaav
skolan handlingsutrymme det gäller planeranär ochett stort att genom-
föra undervisningen i grundskolan. mångaI praktiken finns det hinder
för utveckla och förändra arbetet i skolan.att Det hinder hängerär som
ihop med personaltillgång, lokaler, traditioner, politisk styrning m.m.
Någon har sådet mycket lättare hinderär möjligheter.sagt att änatt se
Det naturligtvisär inte minst därför hindren ofta finns här ochsant, att

medan möjligheterna fårtill förändringar pågenomslag först längrenu,
sikt.
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vårt vill kortkapitel 4bakgrund till förslagSom engeseen --
offentliga skolväsendetdagens Det ärbeskrivning styrsystem. enav

församtidigt kommunernaangelägenhet,nationell resurseransvararsom
gränsdragnings-vissatudelningen innebärhäroch genomförande. Den

problem.

riktlinjermålen för skolan ochRiksdagen de nationellabeslutar omom
ocksåbeslutarRiksdageninnehållet och kursplanerna.läroplanemaför i

till skolla-bilagortimplanema,därmedskollagen och utgörsomomom
gen.

också vissaochoch kursplanerläroplanerfastställerRegeringen ger
sårättigheter ioch föräldrarsexempel eleverstillanvisningarandra om

antalet för-harskolfonnsförordningar. I detkallade styrsystemetnya
lagstiftningenförenklaregeringen villdrastiskt,minskatordningar men

ytterligare.

skolvä-det offentligaförvaltningsmyndighet förSkolverket centralär
målen förverk-och riktlinjernanationelladeverka försendet och ska att

ochutvecklingutvärdering,huvuduppgifterligas. Skolverkets ärtre
tillsyn.

verksamhetenförochför skolanhuvudmänKommunerna attär ansvarar
mål ochenligt nationelladvs.fastlagdadegenomförs inom ramarna,

skolplan.skyldig upprättaVarje kommunriktlinjer. är att en

ochplaneraskolpersonal förharochlärareRektorer, attansvarannan
skaoch föräldrar. Desamråd elevermediundervisningengenomföra

undervisningsmålmål tillkursplanemasochläroplanemaskonkretisera
Rektornvarje skola.arbetsplan förska finnasdem. Detoch följa enupp

utvärderas.sådan och dendet finnsför attatt enansvarar

och kommunmellanAnsvarsfördelningen stat

deskolväsendesittorganiserafrihetharKommunerna attstor somen
till kom-direktriktar signågra bestämmelserfinns dockvill. Det som

Skol-skolan.organisationenkommunaladendet gällernär avmunerna
ska halandstingellervarje kommunexempelföreskriver tilllagen att

ledningenskolväsende. Förstyrelse för sittnämnderfleraeller somen
rektorer.finnsska detutbildningen i skolornaav

användaundervisningenförskyldigalandstingoch ärKommuner att
huvudsakundervisning de iför denutbildning avseddharlärare ensom

harskolplan,finnasska detkommunerbedriva. allaska I an-somen
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tagits kommunfullmäktige. visarDen hur kommunens skolväsendeav
ska gestaltas och utvecklas. skolplanen framgå åt-Av ska särskilt de
gärder kommunen tänker vidta för uppnå målende nationellaattsom
för skolan och hur tänker utvärdera resultaten.man

Kommunerna huvudmän för skolan ochär i huvudsak föransvarar
verksamheten. tillI exempel läroplanen finns dock bestämmelser som
riktar sig direkt till skolans personal. ocksåStaten föreskriver det skaatt
finnas rektor skolan,i för ledningen utbildningenen som ansvarar av

hålleroch förtrogensig med det dagliga arbetet.

Rektorn har ett stort ansvar

alltsåfinnsDet i skollagstiftningen bestämmelser riktar sig direktsom
till ocksårektorn. Staten föreskriver vilken kompetens rektorn ska ha
och i läroplanen vilka uppgifter rektorn har särskilt för.ettanger ansvar
Den här statliga påstyrningen beror skolan nationell angelä-äratt en

mål.genhet med riksgiltiga målenEtt de viktigast skolan skaär attav
likvärdig. Alla barn ska ha till utbildning, oberoenderättvara samma av

i landet de bor, de flickor eller pojkar eller vilka ekonomiskaärvar om
och sociala omständigheter de lever under. Staten har rektornsett som

för likvärdig skola. läroplanenI för det obligatoriska skol-garanten en
slårväsendet regeringen fast: som pedagogisk ledare och chef för

lärarna och övrig personal i skolan har rektor det övergripande ansvaret
nå målen.för verksamheten helhet inriktas de riksgiltigaatt attsom

I linje med den vikt de läroplanema lägger vid tydligsom nya en
ålagtansvarsfördelning i skolan, har rektorn för skolansstaten ett ansvar

måluppfyllelse. frågorRektorn har särskilt för rad skolan,iett ansvar en
till exempel utformningen arbetsmiljön, samordningen undervis-av av
ningen i olika stöd och hjälp elever behöver särskilt stödämnen, som
och samarbetet mellan skolan och hemmen.

Rektoms ställning kommunal tjänsteman med specielltettsom an-
ålagt henne eller honom speciell ställningstaten,svar, av ger en som

såinte alltid lätt hantera. Regelsystemet det inte okom-är gör äratt att
plicerat överföra frånmakt och befogenheter eller rektornnämndenatt
till lokal styrelse.en

Deltagande målstyrning

mål-Skolans och resultatorienterade innebär ochstyrsystem att stat
målkommun formulerar övergripande för verksamheten i skolan. Kom-
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och Skolverketutvärdera sina skolplanerskyldighethar attenmunerna
skolans resultat.och utvärderarräkningföljer för statens upp

Målen måste konkretiserasså naturligtvis inte.detRiktigt enkelt är
nivån verksamheten. Detden dagliga ärlokala iutvecklas denoch

elevernatillsammans medhärdeltar i denviktigt lärarnaatt processen
baranågon decentralisering. Detverkligska bli ärför det ettatt genom

kreati-allas ochberörda,fråndeltagande deaktivt närmast som resurser
tillvara.vitet kan tas

ikursplaner för allafastställt ämnenhar nyligenRegeringen nya
innehåll.karaktär ochrespektiveKursplanema ämnesgrundskolan. anger

fåmål, skaalla eleveri antalpreciserasresultatKraven ett ensom
Kursplaner-måluppnå antaloch strävamöjlighetverklig mot.attettatt

huranvisningarnågra och ingaarbetsmetoderinte omgerangerna
läropla-kan utläsasnågon dennås meningmålen iska än avsomannan

ochuppbyggnadmål beskrivningenochövergripande ämnetsavavnens
färdigkursplanerna inte allshar ärkaraktär. Regeringen sagt att pro-en

vardags-år. i skolansskaantal Devisst prövasska gälladukt ettsom
fårellerSkolverket sättSå regeringen annatarbete. snart genom

dialogske. Utanomarbetas, ska detbehöverkursplansignaler att enom
fungera.det intekommerialla inblandademellan attstyrsystemet

94skyldigheter Lpooch iRättigheter

mål utbildningenvilkaoch föräldrareleverklargöra förSkolan skall
skyldigheterochrättigheteroch vilkaställerkrav skolanvilkahar,

tydligenskilda skolandenvårdnadshavare har. Att ärderaselever och
förförutsättninginnehåll ansvarsfonnerfråga mål, och äri enom

påverkan.ochinflytandevårdnadshavares tillochelevers rätt
detskolväsendet. Närobligatoriskaför detSå står läroplanendet i

också underskola dettaochmellan hem ettsamarbetetgäller tas upp
vårdnadshavamasochskolansavsnitt, där detsärskilt sägs att gemen-

förut-möjligaskolgång skapa de bästaskaför elevernasansvarsamma
lärande.utveckling ochungdomarsochsättningar för barns

föri skolanarbetarallaläroplanenriktlinjerna ettI ansvarsomger
skolans in-utvecklingengällerdetföräldrarnasamarbetet med när av

ochföräldrarmed barnenssamverkaskanehåll verksamhet.och Lärarna
kunskapsut-skolsituation ochbarnensdemfortlöpande informera om

hålla sigintegritet,elevensockså, respekt förmedskaveckling. De
situation.personligaenskilde elevensdeninformerade om
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alltsåhandlar inteDet ensidig information till föräldrarna,om en
dialog, bådamellan lärare och föräldrar, därmöteutan ett parterom en

har för samarbetet med elevernas bästa för ögonen.ett ansvar
I debatten föräldrarnas rättigheter och skyldigheter har förts framom

brist dessa inte finns fastlagda i läroplanens riktlinjerattsom en
för skolans personal. Anledningen regeringen kansätt är attsamma som

ålägga skolans personal skyldigheter i förordningsfomi, attmen man
åläggandenknappast kan motsvarande för föräldrar. Skolansgöra samar-

måste åtaganden frånbete med föräldrarna bygga frivilliga föräldrar-
sida.nas

friståendeDe skolorna

fristående skola skola anordnas ellerEn fysiska enskildaär en som av
juridiska dvs. skola med huvudman kom-än stat,personer, en annanen

fristående fåreller landsting. De skolorna vissa villkor kommu-mun
nala bidrag för sina elever.

får friståendeBarn och ungdom, har skolplikt, i skolasom en om
skolan godkänd. Skolverket godkänner skola ochDetär är som en som
också tillståndkan tillbaka kraven för godkännande intedra ett om
längre uppfylls.

friståendeEnligt skollagen ska skola godkännas skola, dären som
fårvanlig skolplikt fullgöras, skolans utbildning kunskaper ochom ger

nivåfärdigheter till och väsentligen de kunskaperart motsom svarar
och färdigheter grundskolan förmedlar och skolan i övrigtävensom

mål.väsentligen grundskolans allmännamotsvarar
friståendekorthet kan verksamheten i skola liksomI säga attman en

i grundskolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar för alla. skaoch Den öppenöppenvara vara

måstefårinsyn sig indoktrinering. delta iför och inte Denägna
fårSkolverkets uppföljning utvärdering oskäligaoch och inte ta ut

avgifter.

Ändrade friskolornaförutsättningar för

friståendetill nittiotalets början inställning till skolorFram statensvar
Friståenderestriktiv. kunde för fullgörande skol-skolor godkännas av

plikt de pedagogiskt alternativ till det offentliga skolvä-erbjöd ettom
eller speciella till exempel skolansendet det fanns andra skäl, att var en

språkså påmed undervisningkallad internationell skola änett annat
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fannsfristående vid 1990-talets början, detskolornasvenska. De ett
också pedagogiskagrundskolenivå, huvudsakligenpåsextiotal var

ochtjugotal Waldorfskolorblandalternativ, storannat ett gruppen
prägel och sjuhade konfessionelltjugotal skolorMontessoriskolor. Ett

internationella skolor.var
fristående ställning ochde skolornasstärktesbörjan 1990-taletI av

från elevernastill verksamhetentill bidragfick blandde rättannat
högst 15fick avdraghemkommuner. Kommunerna göra procentett

för skolor.genomsnittskostnaden kommunensden framräknade egnaav
avdrag till 25för kommunerna1994 förändrades göra procent.rätten att

detvälja skola inomockså för föräldrarinfördeMan rätt atten
både kommunen ochoch deninomoffentliga skolväsendet utom egna

betala kostnaderna.för hemkommunenmotsvarande skyldighet atten
valfrihethandlatid änunder dennaDebatten kom att omommer

diskussionenNyckelord ialtemativ.pedagogiskaetableramöjligheten att
Valfriheteninflytande ochmångfald, konkurrens,valfrihet, ansvar.var

val krävdeföräldraengagemangökatskulle leda till ettatt ettett genom
olikamellanKonkurrensenföräldrarna.ställningstagandeaktivt av

skolväsen-produktivitet inomochhögre kvalitetskulle bidra tillskolor
det.

överkompenseradefristående skolorna blevdeKritikerna menade att
kostnaderförsvårades ökademedskolplaneringkommunernasoch att
skola intekunde leda tillbortvaldför bliföljd. Rädslan attatt ensom

kundehellerdärmed inteproblem ochnågra helsttordes redovisa som
framför allti slutna Menproblemdiskutera lösningar änannat rum.

skolan.segregeringför ökaddiskuterades risken aven
be-sittså Friskolekommittén framkalladedenläggerI dagarna

friskolorna.bestämmelser rörandetill ändrademed förslagtänkande

friskolaVilka startar en

fristående Kampenskola lvälja ellerVarför vill starta omenman
skolor.friståendetillkomstenbakommotivendiskuteraslärohusen av

sammanfattning:följandeRodheBirgit gör

statsmakt ochm Studier kringlärohusen,KampenRodhe, Birgit 1994: om
WiksellAlmqvistskolutveckling, Stockholm,föräldrarätt nordiski

International.
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I historiskt perspektiv det möjligt finna flertalär skolorett att ett°
fyller substitutionsfunktion, dvs. de tillkommer därför attsom en en

offentlig undervisning saknas eller kvantitativt otillräcklig. Flick-är
skolor till exempel upprättades vanligen privatskolor i avsaknadsom

offentliga alternativ.av

Privatskolor kan för möjligheter till statusförvärvupprättas att- ge
frågaeller statushöjning. kanDet elitskolor eller skolorvara om om

sin uppgift hjälpa de elever inte klarar sig iatt ettsom ser som som
offentligt skolsystem.

mångaEn viktig funktion för privatskolor bevara och utvecklaär att°
språkligkulturell, etnisk eller identitet.

Skolor vill genomföra viss pedagogisk metod eller initiera- som en en
pedagogisk reform ofta privatskolor.upprättas som

Slutligen kan själva friheten välja skola viktig funk-att° ses som en
tion och tillräcklig motivering för privatskola.upprättaatten en

skriftSvenska Arbetsgivareföreningen i följande fyraanger en argu-
friståendeför skolor:ment

I friskola kan idéer utbildning,kring pedagogik och fostran0 en nya
utvecklas. Friskolan kan alternativ för dem kännerett attvara som

någotde vill ha det kommunala skolsystemet.utöver

Föräldrar och elever kan ställa krav skolan och dess verk-större°
samhet. Skolan kan samtidigt ställa högre krav föräldrar och
elever. Ett högt leder till bättre kvalitet igemensamt engagemang
undervisningen.

småskaligtFriskolor drivs ofta och flexibelt Klassema kansätt.ett-
ha färre elever.

byråkratiFriskolorna har mindre administration och kommunalaän-
påskolor och kan därför sinaanvända annorlunda sätt.ettpengar

Den vanligaste orsaken till vill friskola enligt Fri-äratt startaman en
skolomas Riksförbund FR utbildning det slag villatt manav som
ordna inte finns orten.

2 Barn på bolag Att fris-Svenska Arbetsgivareföreningen 1993: starta-kola grundskolan.för
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Bakom tredjedel ansökningarna skoladryg att startaen av om en ny
står, enligt eller flera föräldrar. Bakom ytterligare fjärdedelFR, en en
står såledeseller flera Föräldrar och lärare för cirka 60lärare.en svarar

språk-Olika religiösa, kulturella ochansökningarna.procent typerav av
invandrarorganistioner för sammanlagtliga föreningar eller 20svarar

ansökningarna.procent av
nittiotal ansökthar gjort enkät bland intressenterFR ett som omen

få dem utbildningenskola. 40Drygt attstarta procentatt av uppgaven
inte bra, niointe fanns skolan14 ärorten, procent att orten pro-

finns i sju villeutbildning detta slag inte Sverige, procent tacent att av
fem skolanhand med särskilda problem ochelever procent attangavom

nedläggningshotad.orten var

Fristående med kommunala skolorskolor jämfört

fristående skolor ochjämförelse mellanVi redovisar här kortfattat en
vanliga skolor.

hurfriskola kan organisera sin ledningEnledningFöretagsform och -
ekonomiskstiftelse, ideell ellerHuvudmannen kanden vill. envara en

kanledningsformemaeller enskild finna ochförening, aktiebolagett en
styrelseföräldrastyrd medockså heltfriskola kanvariera. En envara

också heltbestår föräldrar. kanuteslutande Den utanstyrassom av
föräldrainsyn.

kommunala be-statliga ochskolan bundenDen kommunala är av
sluts mellan kommunenkollektivavtalstämmelser desamt somav som

arbets-personalensfackliga organisationernaarbetsgivare och de om
villkor löner.och

mångahur eleverfriskola kan själv bestämmaElever I manmanen-
be-naturligtvis fördel kunnakan och vill Det är stor attta emot. en

år mångafrån år elevertill exakt hurelevantalet ochgränsa veta man
framgår till skollagendet förarbetenaha.kommer Däremot attatt av

alla och intefriskola förlagstiftaren förutsätter öppenärävenatt en
få platsska ansökavillkor för elevställer diskriminerande att omenupp

vid skolan.
plats imåste skolplikterbjuda alla elever harEn kommun ensom

befolkningen i kommun,Förändringar ikommunens skolor. om-en
fårbostadsområden omedelbara och inteliknandeflyttningar, ochnya

skolorna.konsekvenser föralltid och planeringsbaraförutsägbara
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friskola kan självPersonal En rekrytera och anställa sin personal.-
Särskilt i etableringsfasen och vid nyrekrytering kan skolan välja lärare
och skolledare och handplocka dem vill arbeta med den inriktningsom
skolan vill ha. övrigt gäller vanligaI arbetsrättsliga villkor för anställ-
ning, uppsägning och avskedande.

Personalen i den vanliga skolan kommunalt anställda tjänstemänär
och för dem gäller kommunens avtal. Den kommunala organisationen
blir avgörande för till exempel turordningskretsama vid arbetsbrist.
Kommunledningen har normalt delegerat till rektorn vid varje skola att
anställa personal.ny

friskolaEkonomi En har till kommunalt bidrag för sin verk-rätt ett-
samhet med minst 75 den genomsnittliga kostnaden för kom-procent av

skolor. kanDen mindre avgift föräldrarna. Deta utmunens egna en av
tillgängliga kan skolans ledning hantera helt fritt. Samtidigtresurserna
har ekonomiskt kan för friskolaett stort tungtman ansvar, som vara en

inte har stark organisation eller företag bakom sig. frisko-Enettsom en
la kan med kort varsel läggas ned eller i konkurs.

En kommunal skola har helt ekonomisk trygghet och denen annan
också få frånkan hjälp med sin ekonomiadministration den centrala

förvaltningen. Samtidigt kan den bunden kommunala bestäm-vara av
melser, till exempel upphandlingsavtal och liknande.

En friskola ska enligt skollagen utbildningUndervisningen ge en som-
kunskaper och färdigheter i vad grund-stort sett motsvararger som

också fårskolan Den ska bygga värdegrund. Den organi-ger. samma
planera och lägga undervisningen hur den vill.sera, upp

Frihetsgraden i undervisningen egentligen lika i vanligär stor en
påskola, vilket sidan 36 vill illustrera. Friskolorna bygger oftaexemplet

sammanhållen idé; viss pedagogisk inriktning elleren en en gemen-
vårtkonfessionell grund. läroplanen och förslag lokalaDensam nya om

styrelser vidgar möjligheterna för vanlig skola eller delen en av en
skola samlas kring idé, vill ska färga skolansatt gemensamen som man
hela verksamhet.

Föräldrainflytande i skolan i dag

årUnder har möjligheterna till brukarinflytande i olika kommu-senare
ocksånala verksamheter ökat. möjligheter kan utnyttjas inomDessa

skolsektorn.
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med stöd kommunallagenBrukarinflytande av

behovet kontakter mellan brukarna och denFör markera närmareatt av
förvaltningen finns i kommunallagen bestämmelserkommunala det om

samråd sker dem utnyttjarnämnderna ska verka för medatt att som
deras tjänster.

den möjlighet, lagenBrukama inflytande attgergenom somges
så Villkorad delegation innebärkallad villkorad delegation.använda att

i samband med delegation tillkommunala nämnder har rätt att en an-
beslut med brukarna skaställd villkora dennes fattarätt ettattatt ges

också framBrukama kan läggavisst inflytande beslutet. rättöver attges
harlägga in beslutet. Omförslag, sig eller vetorättenveto motyttra

fråganmåste nämnden.använts avgöras av
förvaltningsråd påbrukarråd, liknande finnsochförsök medDe som

sådanade här bestämmelserna.vissa ofta med stöd Menskolor, sker av
ålagda viss befattnings-speciallagstiftninguppgifter enligt är ensom

uppgifteringå modell för villkorad delegation. Deinte ihavare kan en
alltsåålägger skola kan inte delegeras.rektorn förläroplanen ensom

kommunalamöjlighet inom denjuli finns detSedan den 1 1994 att
för-för visssjälvförvaltningsorgan,organisationen inrätta som svarar

kan tillberedning. självförvaltningsorganvaltning, verkställighet och Ett
institutiondagliga verksamheten vidsköta driften denexempel enav

handläggasUppgifter, enligt särskilda regler skaeller anläggning. som
självförvaltningsorgan. Hitlämnas tilli viss ordning kan dock inte ett

område. finnsmånga inom skolans I skollagenhör till exempel uppgifter
självförvaltnings-föreskriftersärskild bestämmelsedärför att omen om

enligtfråga för vilkauppgifterinte ska tillämpas i ansvaretomorgan
någonellerankommer nämndenskollagen eller andra bestämmelser

annan.

föräldrainflytandet skolanKartläggning iav

låtit visarUtbildningsdepartementet harEn kartläggning, göra, attsom
eller i färd med byggaflertalet har samverkansorgankommuner är att

sådana. kallas lite olika,olika ochSamverkansorganen ut menserupp
åt.sig inte särskilt mycketi grunden skiljer de

22 inflytande personligtnågot finns ingethar1995:5, Där inteDs an-man
Frit-föräldrainflytandet skolan, Stockholm,elev- och isvar. En översyn av

zes.
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tvåDe huvudaltemativen för föräldrainflytande samverkansorganär
samrådför renodlad information och och samverkansorgan med förstärkt

inflytande för brukarna det vill elever och föräldrarsäga genom- -
någon form bådavillkorad delegation. frågaI fallen detär ettav om
samrådsorgan för rektorn.

Samverkansorganen såofta det likaär antalärsammansatta att
företrädare för elever, föräldrar och skolans personal. I samverkansorga-

med förstärkt inflytande villkorad delegation brukarna iärnen genom
allmänhet i majoritet.

Som tredje alternativ finns brukarråd föräldrarmed ochett rena
elever i ingårmajoritet. Ibland personalrepresentanter rådet.i

Samverkansorganen behandlar i frågor.stort sett typsamma av
frågorallaNästan samverkansorgan skolmiljö, budget,rörtar upp som

inköp och dagar olika slag friluftsdagar, temadagar, lovdagar.av
sällan frågor frågorMer diskuterar pedagogiska eller målenrörman som

för skolans verksamhet och utveckling.

Positiva föräldrar

bådeUtvärderingar visar elever föräldraroch positiva tilläratt sam-
verkan. Föräldrarna upplever samverkansorganet bra instrumentettsom
för föräldrar önskar inflytande. ibland förDe uttryck detattsom ger
egentligen inte själva beslutsmakten viktigast, i ställetär är utan attsom
få insyn i skolans verksamhet och problem och kunna bidra ochatt
påverka samrådsorganet.arbetet i Man samverkansorganetgenom ser

inforrnationskanalbra mellan skolan och hemmen och kännersom en
sig delaktig i vad händer i skolan. synpunkten det i läng-Men attsom
den inte tillräckligt intressant och givande sitta iär att ett utanorgan

också.verklig makt framförs Rektoms attityd, öppenhet och genuina
samrådvilja till förutsättning för bra verksamhet ianges som en en

samverkansorganet.
I alla utvärderingar osäkerhet, framförkan utläsa alltnästan man en

hos föräldrarna, samverkansorganets funktion och vilken rollom om
Mångasjälv har och vilka uppgifter och har.mandat organetman som

frågor,föräldrar de inte tillräckligt insatta i viktiga tillärattanser
exempel budget och organisation, för bra kunna delta i ochsättatt ett

för beslut.ta ansvar
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exempelInstruktiva

pånågra föräldrainflytandeinstruktiva exempelutredningen redovisasI
några exempel.medi skolorna. Vi har kompletteratute egna

MalevikFullriggaren i Kungsbacka,finnsBland exemplen en
få ökad elev-Skolan har arbetat förl-9-skola startade 1992. att ensom

påverkan skolan finnsi skolan. Vidföräldramedverkan ochoch ett
betår elever och personal.brukarråd för föräldrar,företrädaresom av

majoritet. Hälften brukarrepresentantemaBrukarföreträdarna i ärär av
vidare ordförande i brukar-Rektorn tillsföräldrar och hälften elever. är

verksamhet ska kommarådet för dessoch har det attyttersta ansvaret
igång.

på sårektorn beslut,rådet villkorad delegation förgäller sättFör att
får tillstyrkanendast fattas efterverkställandeinte är natur,rentsom av
majoritet,från brukarrådet. krävs enkeltillstyrkanFör även om am-

Vid oenighet ellerbeslut ska eniga.bitionen allaär att om envara
linje, den naturligabrukarrådet driva heltvillmajoritet i ärannanen

frågan till skolstyrel-förskompromiss. Annarshitta överutvägen att en
för beslut.sen

Pedagogiska aftnar förockså tillföräldrarnaSkolan inbjuder att
fårNågra vad harsmågrupper. rubriker exemplifieradiskutera i som
står innebärför, Vadvår Vad Lpo 94Vad kunskapsyn,diskuterats: är

ochhar vi häroch arbetsformerför Vilka arbetssättdet konkret oss,
våraochoch Vi diskuterari praktikenhur fungerar dessa penetrerar

målsättningar.
mellanstadieskola,låg- ochBergaenheten Kiruna kommun,i treen

familjedaghem,och antaldeltidsförskola, fritidshemdaghem, ettetten
Föräldrain-Elevinflytande,förverkligamed försökaarbetar särskilt att

Enhetsråd på braochflytande sätt.ett
demokra-utgångpunkten för BergaskolanDen är att engemensamma

demokratiskaorganiserad enligtutbildning alla,skola godtisk ärger
Med dettavärderingar.förmedlar demokratiskaprinciper och ut-som

elevråd enhetsrådfå klassråd,på ochgångspunkt har arbetet inriktats att
fungera.att

från bamorr-består två skolan respektiveEnhetsrådet föräldrarav
fyra elever,fråntvå respektive barnomsorgen,anställda skolansorgen,

frågorRådet och beslutar idiskuterar rörkanslist och rektorn. somen
innehåll. iAllaverksamhetensenhetens arbete och representanter en-

fattaenhetsrådet möjlighethetsrådet harviktigthar Detröst. är attatten
så och elever kännerföräldrarkämverksamheten,beslut även rör attsom

för verk-har förtsinflytande. Samtalde har verkligt ansvaretatt ett om
utifrån både för-elever,åvilar rektorn,samheten, attytterst mensom
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äldrar och personal vill såskapa bra verksamhet möjligt fören som
barnen Bergaenheten. Brevlådor finns central plats föruppsatta
förslag till enhetsrådet.

Kräkbergsskolan högstadieskola Luleåiär där medvetet ochen man
aktivt arbetar för skapa möjligastörsta delaktighet i skolarbetetatt för
både elever och föräldrar. Skolan angelägen föräldrarnaär att se som en
kunskapskälla.

Skolan arbetar med ämnesövergripande kunskapsområden. Föräldrar-
inbjuds med i planeringen dessa och medverkaatt ina attvara av

utvecklingen kunskapsområden och teknik. Inför till exempelav nya ny
sexveckorsperiod, då arbetet ska omfatta visst föräldrarnaärett tema,en

med och diskuterar innehåll och uppläggning. Efteråt träffas föräldrarna
i samband med uppföljning och utvärdering. Föräldrarna har möjlighet

direkt påverkamed och sina barns undervisning.att Lärarnavara ser
denna föräldramedverkan möjlighet, inte hot.ettsom en som

Skolan försöker förlägga arbetsmöten med föräldrarna kvällstid.
Det händer också undervisning varit förlagd till kvällstid föratt att
föräldrarna skulle kunna med. Skolan inte heller främmande förärvara

förälder, utifrån sin yrkeskunnande, skulle kunnaatt med ochen vara
hand vissa lektioner.ta om

ÖrebroMellringeskolan l-9-skola iär arbetar aktivt meden som
demokratifrågor och elev- och föräldrainflytande. Hela Hem och Skola-
föreningens styrelse sitter skolrådi tillsammans med personal ochett
elever. Ordförande Skolrådeti föreningens Rådetordförande.är tar upp

rad frågorpraktiska till anställningsfrågor,exempel ochen matsom
städning, ocksådiskuterar mobbning frågoroch under-tarmen upp om
visningens innehåll och uppläggning. Rådet ihar första hand karaktären

samtalsforum där skolans rektor och personal lämnarett informationav
och lyssnar på föräldrarnas synpunkter. Ordföranden skolrådetattanser

fåborde fatta beslut förrätt det i längden ska kännas meningsfulltatt att
med. Han upplever samtidigt viss osäkerhet hur mycketatt vara en om

föräldrarna kan och ska lägga sig i frågor ocksåpedagogiska och vilken
nivå förhållandemöjlig i tillär föräldrarnas tid ochengagemang som
möjligheter.

Förutom regelbundna sammanträden skolrådetmed anordnar skolan
träffar dit alla föräldrar inbjuds och där informerar och dis-man om
kuterar kring frågor.pedagogiska

Uppläggningen Malai skola bild informelltettger en av mer samar-
bete med föräldrar. Mala skola lågstadieskolaenparallellig medär 53en

årskursernaelever i sexårsverksamhet1-3 och i by utanför Hässle-en
holm. Skolan har föräldramöten månad fårvarje och föräldrarna därmed
regelbundet vad händer förståri skolan och varför lärarnaveta som
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respekterade.sig hörda ochkännerFöräldrarnaarbetar de gör.som
gånghålls varjekan deltakorta,föräldrarrnötena nästanGenom att man

också tillbidragitföräldramöten harbetungande. Dedet blir tätaattutan
utanför skolan.mellan degemenskap ävenvuxnaen

börjarskeptiska innan barnenoftaföräldrarna ärLärarna attmenar
traditionellamycket liteanvändakänd förMala skola. Skolani är att av

hararbetssätt. Manundersökandestället starktläromedel, i ettmen
i arbeteutveckling i fokusspråkliga begreppsligaochelevernas ett som

ochfunderingar arbetssättharFöräldrarnaofta tematiskt.är omom
kontakternade ska kunna. Desig det tätaegentligen lärbarnen som

positivatid blir mycketde efterdock leda tillskolan brukarmed att en
arbeta.skolanstill sätt att

Kommentarer

förinte lämnarlagstiftningnuvarandeuppenbart attDet utrymmeär att
någon verkligsamverkansorganbrukarråd andraellerstyrelser,lokalage
grad samlatsskolan i högbefogenheter iochharmakt. ställetI ansvar

utbildningen.förstyrelsenrektor och hosskolanshos
servicefunk-tillofta reduceratsskolan harinflytande iFöräldrarnas

gällerdetskolans arbetedel i närvälkomnaFöräldrar atttioner. är att ta
trivselfrågormedoch arbetastudiebesökochfriluftsdagarorganisera att

föräldrarnaockså tillinformationenPå många håll fungerari skolan. om
skolan bra.vad sker isom

de peda-något inflytandereelltsällan överföräldrarnaharDäremot
också osäkra.föräldrarna oftakänner sigfrågorna skolan. Härgogiska i

får läggakan ochegentligenvad deosäkerhetuttryck förDe omenger
förskulle behövasden kunskapofta sakna attoch sigsig i säger som

uppläggningenochorganisationskolansdiskussionerdel i avta om
exempel budget-för tillockså förundervisningen, att ta ansvarmen

frågor. i
föräldrar-intveksamhet till släppauttryckeroch lärareSkolledare att

föräldrarnaoftarediskussionerna. Manpedagogiska etti de somserna
utnyttjaskunnaskulleskolanihot sitt arbete änmot resurs somsom en

perspektiv.skolansvidgaför att
andraelleraftnarpedagogiskaföräldrarna tillinbjuderskolanNär

in-Skolanskolans villkor.huvudsakligendemöten gerarrangeras
skolanskunskapssyn,skolansläroplanen,denformation omomnyaom
tilldelasanslagetredan iföräldrarnaliknande. Detprojekt och gör att

sig saker.och läraska informerasroll, denden okunniges som
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Vi har hittat fåmycket exempel utgångspunktendär i stället har varit
frågor där föräldrar skulleatt kunnata framträda i expertroll, tillupp en

exempel diskussion utvecklingssamtalens roll i arbetslivet, barnsen om
aktiviteter utanför skolan, familjens betydelse för barns fostran och
förändringar i arbetslivet borde påverka skolarbetets inriktning.som

Vi läroplansfrågor och andra för skolan frågoratt viktiga skamenar
vid föräldramöten, det bådetas bra för skolan och förupp men vore

föräldrarna diskussionerna ibland fördes föräldrarnas villkorom mer
eller skola där särskilt sig för försöka nåansträngersom en attman-

invandrarföräldrama uttrycker det: Vi försöker utnyttja dom kanom
någonting invandrarebaraänannat Det kanskeatt flerär änvara
invandrarföräldrama kan tänkas kunna någonting änsom annat att vara
föräldrar.

Föräldrarna har deltagit i olika former samverkansorgan ärsom av
nöjda fåmed insyn och infomiation. Men de knappastatt uttryck förger

de någotskulle ha ordentligt tillatt ellersäga kännaatt ettom ansvar
för de beslut fattas i skolan.som

Erfarenheter från Danmark och England

Skolbestyrelser infördes begrepp i dansk lag 1990. I alla skolor skasom
det finnas bestyrelser där för föräldrarna majoritetenrepresentanter utgör
och de endaär automatiskt har årDe väljs fyrarösträtt.som genom
allmänna val. Ordföranden för bestyrelsen väljs bland föräldrarepresen-

Lärare och elever deltartantema. kan tilldelasrösträtt,utan rösträttmen
kommunfullmäktige bestyrelsen så önskar.av om
I bestyrelsens ingåruppgifter fastställa principer för skolansatt

verksamhet rörande bland undervisningens organisation, timtaletannat
i årskurs,varje utbudet valfria specialundervisning,ämnen, elevernasav
fördelning klasser, samarbetet mellan hem och skola, kontakter med
hemmen elevens studieresultat, arbetets fördelning mellan lärarnaom

för elevernasamt under skoltiden, tillgemensamma arrangemang ex-
empel lägerskola, praktik m.m.

Bestyrelsen ocksåska godkänna skolans budget, fastställa läromedel
och ordningsregler utarbeta förslag till läroplaner, till försöks- ochsamt
utvecklingsarbete och till remissyttranden till kommunfullmäktige.

Skolledaren slags verkställandeär direktör bestyrelsen och harett
fått ökat och befogenheter.ett störreansvar

23Lindell, Lars Föräldramedverkan1995: skolan,i Högskolan i Kalmar.
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visarmandatperioden änförsta treden attutvärderingEn merav
skolledamamedsamarbetetuppleverföräldrarnafjärdedelar somav

deninförbetänksamheterföruttrycksamtidigtdepositivt, germen
harde inteskolbestyrelserMångaskolledarrollen. attförstärkta anger
på.de hade hoppatscentrala enheterfått hos kommunensgehördet som

ställatänkerde inteförtroendevaldadehälften attDrygt uppangerav
minstockså elevrepresentantema ärvisarUtvärderingenomval.för att

fjärranliggan-oftauppgifterna ärtyckerochbestyrelsematillpositiva att
främmande.ochde

också liggerdetvisarbestyrelsemadanskade attGranskningar enav
skarpså det gränstill vida ärarbetebestyrelsemasbegränsning i att en

ochå sidanprinciperbehandlingdessochbestyrelsenmellan enaav
sidan. Detå andra ärdenpraktikenhantering idessochskolledningen

vardagskolansifrågor kommerdehanterarskolledningen uppsomsom
verklighetensinförtill kortaprinciperövergripandedå oftakommeroch

krav.
lärarnaråd, vilketipedagogisktockså sidasinvidharRektorn ett

direktfrågorrådetpedagogiskaallt i detingår. framförDet är somsom
utanför.då står föräldrarnaochkommerundervisningenrör upp

framåt valdelta-årfyraoch1994skolbestyrelser förtillvaletVid var.
40gandet bara procent.

skaarbetsgrupptillsattnyligenharUndervisningsministeriet somen
i skolbe-arbetaförintresseföräldrarsökakan atttill hurförslag mange

skavalperiodenundersökablandskaArbetsgruppenstyrelser. annat om
gällerdetinflytande när attska ha störrebestyrelsemaändras, om

sko-inflytandeska hade störreochlärareavskedaanställa och om
1996.aprilden 1ska avslutasArbetetundervisning. senastlans

hämtadehuvudsakligenEnglandskolstyrelser i ärnedanUppgifterna om
Lewishamsstudiebesök ividsamladeintervjuerfrån material och ett

våren 1995.i Londonkommun
styrelse,inrättaskyldigaEnglandialla skolorlag attEnligt enär en

beståsådan skastyrelseEnbody.goveming av:

föräldrarnavaldaföräldrar av° -
kollegietvaldalärare av° -

skolmyndighetenlokaladenutseddaledamöter av°
förstyrelsenmembers utseddaco-opted attså kallade av-

lokalsamhälletrepresentera
rektorskolans-
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Styrelsema består 11-19 ledamöter beroende skolans storlek.av
Styrelsemas ansvarsområden blandär skolans administrativaannat

planering, ekonomi, lokaler, hälso- och säkerhetsfrågor, tjänstetillsätt-
ningar, läroplansfrågor och disciplinfrågor.

Ledamöterna uppbär inga arvoden fåroch inte heller täckning för
några utgifter i samband med sammanträdena. Detta framhölls ettsom
problem, eftersom bara kan rekrytera ledamöter kan delta iman som
arbetet förlora inkomst ochutan har rådatt själva stå för tillattsom
exempel reseutgifter.

En intervju med skolföreträdare i Lewisham vid handen attgav
styrelserna har inneburit revolution på och våraEnligtgotten ont.

ledersagesmän styrelserna till ökad makt för rektorn, vanligen,en som
sin överlägsna kunskap, kan lekmännen i styrelsen.genom styra Styrel-

har föroväntat regeringen kommit blisema maktfaktoratt en- som-
vänder sig olika regeringsbeslut. Demot starka lobby-grupperutgör som
går ihop landet.över De har häri blivit maktfaktor framför alltgenom en
därför det i styrelserna ingår lokalaatt politiker och andra lokala företrä-
dare. Styrelsema sig också i mindre utsträckning denopponerar mot
lokala myndigheten än regeringen.mot

Ett problem, i intervjun, styrelseledamötemastogs är bris-som upp
tande kunskaper både skolförhållanden, regler och sinom etc. om egen
roll och sitt Det har också visat svårteget sig få föräldraransvar. att att
ställa så mycket krävs, vilket urvalet föräldrar, påupp styrsom av som
intet sätt är representativt för hela föräldragruppen i skola.en

Det intressantär jämförelsergöra med andra länderatt och det finns
paralleller till det förslag vi lägger fram och den verksamhetsom som
sedan flera år bedrivs i Danmark och England. Men det finns också
väsentliga olikheter. Båda länderna har skoltradition denänen annan
svenska och det finns också skillnader i samhällena i övrigt.

De danska bestyrelsema har, enligt vår uppfattning, övergripandemer
funktioner vi våraän lokala styrelser ska ha. Deatt pedagogiskaavser
frågorna hanteras i Danmark i första hand det pedagogiska rådet, därav
föräldrarna inte är representerade. Möjligen kan detta också förklara
elevernas ointresse för bestyrelsema. Rektoremas makt ha ökat isägs
Danmark, då måste rektorn i danska skolaveta iattmen man ut-en
gångsläget hade betydligt mindre inflytande och vadänansvar en
svensk rektor har i dag.

När det gäller England olikheterna iär deras styrelseform vårtoch
förslag påtagliga. De engelska styrelserna består inte bara skolfolkav

också valdautan för samhället utanför skolan.representanter Detav
engelska skiljer ocksåsig frånstyrsystemet det svenska.
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kanEnglandochfrån DanmarkrelaterasproblemdedelEn somav
därförgällerförsöksverksamhet. Detvår attockså i upp-sig varavisa

utvärderingen.och iförsöksverksamhetenbåde idemmärksam
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4 Förslag försöksverksamhetom

med lokala styrelser

Förslaget

Vi föreslår möjlighet föratt öppnas kommunerna anordna för-en att
söksverksamhet, där rad beslutsfunktioner i dag ligger styrel-en som

för utbildningen eller rektorn för fårskola, överlåtassen tillen en
lokal styrelse, i vilken föräldrar i majoritet.är

Försöksverksamheten föreslås anordnas med stöd det generellaav
bemyndigande anordna försöksverksamhet inomatt det offentliga skol-
väsendet finns i skollagens 15 kap. 4 § och hinder vadsom utan av som
stadgas självförvaltningsorgan enligt kommunallagen i 2 kap.om 1 §
skollagen. Den bör bedrivas med stöd särskild förordning,av en som

reglerarnärmare villkoren för verksamheten. Ett förslag till sådanen
förordning finns bilagai

Härigenom kan inom det offentliga skolväsendets skapaman ettram
för driva skolorutrymme med betydandeatt för självför-ett utrymme

valtning.
Försöksverksamheten bör omfatta grundskolan och äga underrum
femårsperiod mellan den julil 1996 och den juni30en 2001.

Försöksverksamhetens syfte, utformning och omfattning

Syftet med den föreslagna försöksverksamheten är pröva styrel-att nya
seformer i skolan och vidga föräldrainflytandet.att Föräldrarna ska
kunna direkt och konkret förta ett sina barns skolgångansvar genom

ingå i lokal styrelse för barnensatt skola. De ska sin med-en genom
verkan i styrelsen kunna tillföra skolan kunskaper och erfarenheter och

sitt ökade kunna bidra till utvecklinggenom skolansengagemang en av
pedagogiska verksamhet.

föreslårVi försöksverksamhet där hela skolor eller delar skol-en av
till någraexempel klasser, årskurser eller arbetsenheter, påor, egen

begäran får ha styrelse med beslutsfunktioner. Vi denen tror att van-
ligaste modellen blir hel skola får styrelse,att är öppnaen en men
för det ibland kan ändamålsenligtatt del skola övergårattvara en av en
till självförvaltning. Det kan lättare få igång försöksverk-attvara en
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tillställningsedanocherfarenhetersigskaffaskala, tamindresamhet i
självförvaltningförFörutsättningenutvidgning.eventuell att avenen

hosgenuint intressefinnsdetfungera,ska ärslag ettskisserat attovan
måsteskola. Detbarnsför sinasigföräldrar ettatt ta ansvaren grupp

lärarnaskolledama,huvudmannen,hosockså positivtfinnas ett gensvar
skolpersonalen.övrigaoch den

förmöjlighetutformasförsöksverksamhetenföreslårVi som enatt
frånbeslutsfunktionerochöverlåta vissakommunerna att ansvars-

styrelselokaltillskolaförrektornochutbildningenförstyrelsen enen
grundskola.för en

huvudmanneni dagskola liggerenskildMånga beslut rör ensom
frågorexempel rörtillgällerDetkommun.dvs.skolan, somför en

personal.anställningochlokalerskolorganisation,resursanvändning, av
nivå olikavilkenföravgörandeorganisationen ärkommunalaDen

försöks-medsambandikommunerna,förutsätterVifattas.beslut att
beslutsfunktioneröverlåter vissastyrelsenlokaladenverksamheten,

rektornskolförvaltningen,utbildningen,förpå styrelseni dag liggersom
förvaltningen.kommunaladenichefspersonerandraeller

vilkakommanämnden bör överensochskolanberörda omDen
skabeslutvilkastyrelsen ochlokalaför dengällaska somvillkor som

särskildÖverenskommelsen ipreciserassedanböröverlåtas den.till en
eventuella ersättareochledamöterNämndenarbetsordning. utser

elever-gällerdetingå styrelsen. Närikanfrån deförslag somgrupper
inrättandetvidgällainskränkningarbörrepresentation somsammanas

kommunallagen.enligtsjälvförvaltningsorganav
föreslår visammansättning attstyrelsenslokalagäller dendetNär

majoritet,iskaskola alltidpåföräldrarnaför vararepresentanter en
försöks-medsjälvaföräldrainflytande poängenärvidgateftersom ett

övrigtIledamot.självskrivenskaRektornverksamheten. somvara
kravvilkafå komma överenslokalt bör mansomvi omatt mananser

representativitetoch samt tasammansättningstyrelsensställaska
skadentill hurställning utses.

tilldet gåskaHur

försöksverk-beslutsgången kringvi att startatänkerpraktikenI enoss
såsamhet här:

föräldrar,skolaenskildvid gruppenInitiativet gruppentas aven
ochdiskuterasIdénskolledningen.elleroch eleverföräldrarlärare, av

konkretiserarMan ettskolledning.ochföräldrar, lärarehosförankras
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förslag till självförvaltningsmodell. Över-Förslaget föreläggs nämnden.
läggningar sker sedan med nämnden försökets utformning.nämnareom

En överenskommelse träffas med nämnden vilka beslut skaom som
Överenskommelsenöverföras till lokal styrelse. preciseras ien en ar-

betsordning. Kommunen anmäler till Skolverket tänker utnyttjaatt man
möjligheten till självförvaltning och hur den valda modellenanger ser

Försöksverksamhetenut. startar.

Uppföljning och utvärdering

Genom försöksverksamheten ska och kommun vinna kunskaperstat och
erfarenheter, sikt kan leda till omfattande förändringar isom mer

organisation och pedagogiskstyrsystem, verksamhet i skolan.
föreslårVi de kommuner vill anordnaatt försöksverksamhetsom

med stöd den föreslagna förordningen, ska anmäla detta till Skolver-av
ket. Anmälan ska kunna godutgöra grund för planeringen ut-en av
värderingen. Den bör förutom själva anmälan innehålla redogörelseen
för utgångsläget och beskrivning den aktuella skolan, varfören av man
vill delta i försöksverksamheten och hur den ska utformas hursamt

tänker utvärdera försöket.man

Motiv till förslaget

Föräldrarna har för lite inflytande i skolan

Föräldrarna har huvudansvaret för sina barns fostran och utveckling.
Men de har i dag, allt åren hartrots och skrivitssagtssom genom om
föräldrars till inflytanderätt sina barns skolgångöver och behovet av
samverkan mellan hem och skola, inget verkligt inflytande elleröver

för det sker i skolan.ansvar som
Vi tycker alltså föräldrarnas inflytande för litetatt iär grundskolan.

Därför det viktigtär tillmötesgå föräldrar villatt sigsom engagera mer
i sina barns skola. fårDe inte hinderstöta degör attsom ger upp.
De ska inte heller behöva sig efter fristående skola för sinase om en
barn för ändra situationen; någotatt inte heller erbjuder verk-som en
lig möjlighet för flertalet föräldrar eftersom de fristående skolorna inte

så mångaär och den geografiska spridningen inte särskiltär stor.
De läroplanema klart besked föräldrarnas inflytandenya attger om

måste öka. Redovisningen i kapitel 3 visar de flesta kommuner be-att
brukarinflytande i sinatonar skolplaner. Olika former förvaltningsrådav

3 l5-ll82
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Vi tyckervanliga.ingår blivitharföräldrardärsamverkansorganoch
utvecklingsnabbmedverka tilloch villlovandedetta är genomenatt

lokala friheten.öka denatt
viktigabeslut iföreslår, fattakommervistyrelselokala attDen som

och dessutomstyrelsenrepresenterade ifrågor. föräldrarnaEftersom är -
demaktpositionfår föräldrarnamajoritetikommer somatt envara -

effekter.får fleraviDettasaknar i dag. tror gynnsamma
allvar.styrelseninblandadeallablir tadet första attFör tvungna

blirskolan. Detifår betydelse för arbetetfattardenbeslutDe som
ochfå sina förslagförgehörskolsidansförangeläget attrepresentanter

med föräldrarna.dialoggår förintill deledaåsikter, bordevilket att en
skaffastyrelseniledamöternaförintresse attblirDet gemensamtett

beslutsunderlag.fylligtfram
skolanalla berörstillsignal attdetandra blirdetFör avsomen

allStyrelsearbetet i ära,starkare.blivitställning harföräldrarnas men
medsamarbetederasochkontaktervardagligaändå föräldrarnasdet är

Vi hoppasdet viktigaste. attpersonalen ärövrigadenochlärarna som
förriktningipuffblir rättstyrelsenirepresentationföräldrarnas en

elevgruppnivå.inflytandederas
skolapedagogiska miljöndenönskvärtdetVi är att enattanser

med eleveranställda tillsammansdär dehelhet,genomtänktbildar en
undervisningen. Detförplattformskapaföräldrar kanoch gemensamen

så i denvanligtintedettavisar ärutvärderingsprogrammetnationella att
förDanmarktilllängreinte änbehövergrundskolan. Mansvenska

radikalatraditiondetfinnsDärbilden ska avenatt annan.vara en
off-detbåde ochinomhela skolor, utomberörförändringsförsök som

blirdettillbidrakunnaVårt börförslag attskolväsendet. van-entliga
åtminstone störreellerallaskolor därmed gruppi Sverigeligare en-

håll.på drarskola sammaen -

grundskolangällerFörslaget

gällerDetsammaföräldrar.sinaberoendegradsexåring i högEn är av
allttonåren blir barniår. bitEnelvatio,den ärför det uppmesta som

och barnennaturligfrån föräldrarna ärFrigörelsensjälvständiga.mer
frigörelseprocess.i sinfå skolanstödska kunna av

konfliktikommakanintegritetochutvecklingbarnsförRespekten
viktigtskolan. Detinflytande i ärföräldrarnasökamed strävan atten

ochsjälvständigablir etttillåter eleverna tarföräldrarochlärare attatt
skulle kommastyrelselokalockså olyckligtDet enomeget voreansvar.
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innebära begränsningaratt barns och ungdomars möjligheterav att
påverka sin skolvardag och sin utbildning, till exempel i det fria valet.

Mot den här bakgrunden tycker vi det naturligtär begränsaatt att
förslaget till grundskolan. Under gymnasietiden blir alla studerande
myndiga och kan därmed väljas till kommunala förtroendeuppdrag, till
exempel ledamot i kommunfullmäktige. Ungdomarna måste i densom
åldern betraktas också i skolsammanhang. Om de vänjer sigsom vuxna
vid kunna påverka undervisningen iatt grundskolan, bör fåde inte
några svårigheterstörre delta i styrningen verksamheten iatt av gym-
nasieskolan. Då behöver de inte längre ha föräldrarna företrädare,som

kan själva hävda sina intressenutan brukare.som
Vi kommer fonnemaöverväga för denatt nuvarande skolkonferensen

i gymnasieskolan vårti fortsatta arbete. Det ligger till handsnära att
möjlighetenöppna skolkonferensen ombildas tillatt styrelse för gym-

nasieskolan med liknande beslutsbefogenheter föreslårvi attsom en
lokal styrelse i grundskola ska kunna ha. sådanI styrelse skulleen en
de studerande kunna i majoritet. Det önskvärt med olikaär modell-vara

för självförvaltningen i gymnasieskolan lika väl i grundskolan.er som

Ansvar och befogenheter

Styrelsen ska kunna behandla frågoralla viktiga för skolan.är Detsom
kan både frågor ligger inom det statliga och det kommunalavara som
ansvarsområdet, till exempel pedagogisk inriktning, ekonomisk plane-
ring, utformning skolans fysiska miljö, rekrytering åtgärderochav mot
mobbning. Styrelsen ocksåbör kunna besluta i konkreta frågor om
bland fördelning timmar för språkvalannat ämnen, ämnesgrupper,av

och skoldagen ska börjanär och sluta.m.m.
Reglerna så kallad villkorad delegation brukarna i tillom ger ex-

empel förvaltningsråd inflytande beslutett skolansöver verksamhet.om
frågorDet gäller kommunens politiker har delegerat till rektom.som

Denna form delegation finns tvåi varianter. Den minst omfattandeav
innebär brukarna får lägga fram förslagatt eller sig innanyttraegna
beslutet fattas. Den andra varianten innebär i praktiken Omvetorätt.
brukarna beslutär rektorn vill fatta går frågan tillbakaemot ett tillsom
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Vetorätthur det skanivån, bestämmerdärpolitiskaden vara.man
kommuner. sidan 51.vidarefåtal Sebara iförekommer ännu ett

skolan begränsasisjälvförvaltningsorganinrättaMöjligheterna att
skollagen. frågor rektorninnebärDenibestämmelse att somengenom

ingåinte kangrundskoleförordningenläroplanen ochför enligtansvarar
grundskoleför-enligtbeslutgällerDetsammasjälvförvaltningen.i som

kommunen.utbildningen istyrelsen författasskaordningen av
medverkarkommunermöjligt fördetvårt blirförslagGenom som

denbegränsningen. Avfrån härdenbortseförsöksverksamheteni att
mellanöverenskommelsepå grundvalfastställsarbetsordning av ensom
styrel-lokalafrågor denframgå vilkadetskolan skaochnämnden som

beslutfattaochförska om.ansvarasen
och kom-mellanansvarsfördelningen statredovisatkapitel 3iVi har

skolväsendet.imun
rekto-lagthartvekan ett tungtingenDet att staten ansvarär om

inteLäroplanenskolområdet.deti angerstyrsystemetnyarema
för.ansvarsärskiltfrågor hardeviktigafjorton ettmindre än som
frånöverförasdelvisellerheltfårvårt dettaförslagMed ansvar --

styrelsen.lokaladentillrektorn
ochmellanansvarsfördelningenrubba statinteVårt förslag attavser

beslutsfunk-rektomsdelstyrelselokal övertarEnkommun. avensom
gällerdeti dagharrektorn närfåtioner kommer att somansvarsamma

kanmålen. Statennå riksgiltigadeverksamhetskolansinrikta attatt
anmärkningarriktaSkolverket, mottillsynsmyndighet, ensingenom

Detbestämmelser.gällandeenligtuppgiftersinaskötaskolas sätt att
kom-villdetskolan, sägaförhuvudmannenutkräver statenansvaret av

fördethar ansvaretalltså alltid kommunen ytterstaDet är sommunen.
blirHärvidlagskolan.målen förnationellauppfyller deskolordessatt

begärochutkräveri sinkommunenskillnad turdet ingen ansvarom
tillstyrelsedenellertillsattharåtgärder rektorden avmansomav

kanKommunenbefogenheter.ochdelegeratharvilken ansvarman
gårnågontingmärkerförsöksverksamheten attockså avbryta manom

snett.
förchefochledarepedagogiskfortfarandekommerRektorn att vara

ocksåharRektornskolan.ipersonalenövrigaoch den somlärarna

personligtinflytande finns ingetnågot24 harinteDär an-1995:5,Ds man
Frit-Stockholm,skolan,föräldrainflytandet iochelev-svar. En översyn av

19.sidanzes,
25 1§.2 kap.Skollagen
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ansvarig tjänsteman skyldighet informera styrelsenatten om ramarna
för dess arbete.

De politiker invånarna i kommun måsteväljer ha det över-som en
gripande för kommunens ekonomi och verksamhet. Föräldrain-ansvaret
flytande liksom andra former fårbrukarmakt hålla sig inom deav- -

kommunens politiker Vårtbestämmer. förslag innebär ingenramar som
komplikation i det avseendet, eftersom det ansluter sig till de principer
för decentralisering inom kommun redan tillämpas.en som

frågorHur ska anställning, uppsägning och avskedandeom av
anställda hanteras i självförvaltande Vårtskola den endaär atten svar
skillnaden jämfört med andra skolor blir vid rekrytering personal. Iav
dag det vanligen rektoremaär bestämmer ska anställas;som vem som

vårtmed förslag kan den lokala styrelsen fatta beslut anställning.om
I övrigt blir det inga grundläggande personalfrågomaskillnader i hur

sköts. De arbetar i självförvaltande skola liksom tidigareärsom en
anställda i kommunen och har arbetsrättsliga ställningsamma som

påpersonalen övriga skolor. innebärDet bland påövertalighetannat att
andra skolor i kommunen skulle kunna komma beröra självför-att en
valtande skola. Det emellertid fullt möjligt kommunär kommeratt en

med de fackligaöverens organisationerna de vanliga turordnings-attom
reglerna inte ska gälla under försöksperioden. Vi dock attmenar pro-
blemet inte ska överbetonas eftersom det lärarbrist kom-ärsnarare som

mångadet problemet i kommuner påbra bit inatt storamer vara en
2000-talet.

Den ekonomiska handlingsfriheten för skola med självförvaltningen
blir begränsad. Det önskvärt överenskommelsen medär kommunenatt

skolan möjlighet hantera sin ekonomi inom ramanslagatt ettger som
bestäms för årminst iett taget.

Det formaliserade inflytandet fårstyrelse för skolan integenom en
minska möjligheterna till inflytande för barn och ungdomar det dagli-

arbetet. Tanken föräldramajoritetenär tvärtom i styrelsen skaattga
innebära stöd för deras inflytande sitt lärande.överett eget

Uppgifter innebär myndighetsutövning eller sättannatsom som
enskild studerandesrör ska inte läggas styrelsen. Exempelrätten

sådana uppgifter betygsättning åtgärderoch disciplinäraär motav en
Sådanaenskild elev. frågor ska skötas befattningshavareav samma som

i dag.
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Styrelsens sammansättning

och skolarespektive kommunförvillEftersom vi utrymmeett stortge
vårt preciseratförslag inte näröverenskommelseutforma äratt egenen

emel-villkorgivetEtt ärstyrelsen skagäller hurdet sammansatt.vara
majoritet.ingår ochstyrelseni utgörföräldrarlertid att en

studerande kommerför deutgår ifrånVi attrepresentanteratt vara
stigandemedutsträckningökandedet ioch destyrelsen,med i äratt

sedan 1990arbetsmiljölagenparallell vill viålder. Som nämna somen
tillfällegrundskolan. Destuderande ialla attgäller för genomges

årskursfrån och medskyddsarbeteskolansmedverka iskyddsombud
ingår. justDetpersonalenför ärockså naturligtDet representanterär att

frukt-arbeteskolansalla berörsmellan demmötet somavsomgenom
stånd.tillkommasamverkan kanverkligochdiskussionerbara

styrelsenRektorn ochstyrelsen.isjälvskrivenrektornVi ärattanser
eller handå naturligt hondetochsamarbete ärutveckla attbör näraett
rektorsvårtbli förpraktikenskulle i attstyrelsen. Detledamotär enav

Vistyrelsen.med iskolanchefsuppgiftersinasköta attutan vara
ordförandeskarektornsjälvklartdet inteemellertid är attatt varamenar

ha.föräldrarnauppgiften kanstyrelsen; deni en av
Även skastyrelseledamötemamåste föreskriva utsesatt avmanom

vilkabestämmaoch skolannämndentilllämnakan attnämnden, man
olikadeti dag finns sättingå Redanstyrelsen.iskaolika grupper som

Viföräldraråd liknande.ochsamverkansorgan,irepresentanteratt utse
försöks-förinommodellerolikabradet prövaär att ramenattanser

verksamheten.
ochaktivamycketblimöjlighetföräldrarnågraVårt förslag attger

måstebraska bliOm det representantemapåverka grad.skolan i högatt
exempel sketillkan attföräldrar. Detövrigasig hosförankra genom

helaförföräldramötenordnarregelbundet,informationfylligde lämnar
skola-ochför hem-styrelsenochklassombudenmedsamarbetarskolan,

något föräldrar-utformasdetta skaså ärvidare. Hurochföreningen som
börsjälvförvaltning avgöra.medskolavarjelärarnaochna

försöksverksamhetEn öppen

ganskastyrelserlokalavårt ärförslagtvå skäl tillfinnsDet att om
modellermånga olikadärförsöksverksamhetvill haViöppet. en

framtidaförgrunden över-den bästadetvieftersomprövas, atttror ger
vår mening inteenligtskullepreciseringlångtgåendeväganden. En
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heller med andanstämma i det Kommuner och skolorstyrsystemet.nya
ska ha frihet lösningargöra de lokala förhållandena.stor att som passar

Vi vill emellertid för försöksverksamhet där kommunvarna en en
vidare bestämmer alla skolor ska bli självförvaltandeutan skolor.att

Det finns mångaalltför exempel progressiva idéer pådyv-harsom
lats uppifrån och sedan havererat. Det illa fråndetär skernär staten,-

det lika negativtär kommun sig skyldig till detsamma.görmen om en
Man kan inte alls påsäker det varje skola i kommunattvara en

finns föräldrar intresserade såär sig mycketattsom av engagera som
krävs för sköta styrelseuppdrag. På vissa skolor kanske föräldrar-att ett

bara har börjat sig gällandegöra och nöjda med deär möjligheterattna
till inflytande redan finns. Ett styrelseuppdrag ocksåkräver tid.som

mångaDet kan finnas olika hinder för förälder ska kunna avsättaatt en
både arbetstid och fritid för krävande uppdrag hon ellerett även om-
han tycker det angeläget.äratt

utgångspunktenVi för självförvaltande skolatror att bör atten vara
det finns uttalat lokalt intresse. Det kan till exempel föräldrarett vara
och pålärare skola känner de skulle vilja prägla skolansatten som
verksamhet på tydligare vad möjligtsätt än i dag. kännerär Deett som

de har utgångspunkter och idéatt de skulle viljagemensamma en som
förverkliga. kanDet sig vissröra pedagogisk inriktning eller heltom en
enkelt de vill på självstyre värdegrund.att satsa som

Försöksperioden bör lång,ganska eftersom vårdet enligt erfa-vara
renhet dröjer bra någrainnan tydliga effekter den härett tag man ser av

förändringar. årVi fem långlagomtypen tid.ärattav anser en
Det angelägetär verksamheten följs bådeoch utvärderasatt upp

lokal och nivå.central Utvärderingen särskilt viktig medär tanke de
frågor vi har behandlat föregående.i det Vi har tagit fördelarsom upp

stårvi vinna, till exempel föräldrarna kommertror att attsom att enga-
sig i all verksamhet i skolan, undervisningen och denattgera mer

pedagogiska utvecklingen stimuleras och lärarnas kompetens breddas.att
Men ocksåvi har vårabehandlat farhågor för negativa effekter, till
exempel risken för ökad segregation i skolan och för vissaatten grupp-

föräldrar kan komma dominera andra föräldragruppersatter av
bekostnad. Sådana frågor måste belysas i utvärderingen.
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Reservation

Peder Sandahlav

Jag bestämt föräldrarnas inflytande måstei skolan ökaatt ettmenar
reellt såvälDet innebär det formellasätt. det informella inflytan-att som
det blir Min uppfattning dockstörre. det framför alltär handlaratt om
föräldrars och elevers med skolan, där den personligamöten relationen
spelar roll. intressantEtt exempel det de utvecklingssamtalstor är

börjar fram och bland förutsätter kontinuerligaväxa annatsom nu som
mellan lärare, föräldrarmöten och elev jämbördigt plan. Det ärett

också intressant styrelsefonn där föräldrarpröva har majoritet ochatt en
får besluta frågor till exempelöver berör skolans grundläggandesom
idé, dess ekonomi och organisation.

För skolan ska kunna utvecklas måstepositivt blandatt sättett
lärarnas motivation öka. Min uppfattning aktivt deltagan-annat är att ett

de och ianvarstagande beslut den arbetssituationenrör ärsom egna en
förutsättning för denna motivationshöjning. Och det detär är ettsom av
huvudsyftena med den skolreformen.nya

Kraften i det finns i det lokala frirum ärstyrsystemetnya som en
konsekvens målstyrdaden skolan. Möjligheten till pedagogiskav en
utveckling ligger framför allt i de möjligheter de professionella,som
lärare och skolledare, tillsammans med elever utvecklar i deltagandeen
målstyming. Delaktighet i och makt sin arbetssituation förut-över är en
sättning för det ska fungera.att

Skolkommitténs förslag, föräldramajoritet i bådestyrelse,om en som
i princip och frågori praktiken, ska besluta direkt och indirektom som
berör lärarnas professionella roll didaktiker, kan innebära begräns-som
ningar lärarnas Påmakt sitt arbete.över kan eleverssättegetav samma
möjlighet till inflytande minska i det enligt min uppfattning är ettsom
krympt frirum. Eftersom utvecklingen skola mycket beror huren
det lokala frirummet kan brukas fårprofessionella och elever inga in-av
skränkningar ske i det lokala. Skolledare, måstelärare och elever ha
makt sin frågorna.arbetssituation i de didaktiskaöver

Jag därförmig denna styrelse får besluts-ävenmot attreserverar
mandat frågor didaktiski direkt eller indirekt berör lärare,artav som
skolledare och elever.
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Kommittédirektiv

Dir 1995:19

inreDet arbetet i skolan

Beslut vid regeringssammanträde den 9 1995mars

Sammanfattning uppdragetav

En kommitté tillkallas med uppdrag belysa det inre arbetet i detatt
offentliga skolväsendet för barn och föreslå åtgärderungdom och för att
stimulera den pedagogiska utvecklingen.

Uppdraget skall slutfört den l november 1997.vara

Bakgrund

Skolan och målstymingen

Under de decennierna har villkoren för arbetet i skolan för-senaste
påändrats genomgripande sätt.ett

Styrningen skolan har lagts helt. skollagenI de över-av om anges
gripande målen och bestämmelserna för skolan. Den nationella styr-
ningen i övrigt sker inte längre omfattande regelverkett utangenom
främst läroplaner, kursplaner och nationellt fastställda betygs-genom

läroplanerI och kursplaner målenvilka och vilketsystem. äranges
olika befattningshavare i skolan, främst lärare och rektor,ansvar som

har. Det kommunernaär och skolorna har för skolverk-ansvaretsom
samhetens genomförande och för verksamheten såutvecklas denatt att

de målen.uppställdamotsvarar
Innehållet i undervisningen mål i läroplanerstyrs genom som anges

och kursplaner. målstymingenDen bygger distinktion mellannya en
målen för åverksamheten sidan och arbeta försättet attena processen,

nå målen, å den andra. De läroplanema och kursplanernaatt ärnya
avsedda mål, inte precisera hur arbetet skall bedrivas.att attange
Rektor, lärare och personal i varje skola målskall själva utformaannan
för undervisningen och forma arbetet tillsammans med eleverna. be-Det
tyder måstelokalt tolka de målennationella innehåll,och väljaatt man
arbetssätt frågaDet målstyming.deltagandeärosv. om en
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mål problematisk.mellan ochdistinktionSamtidigt dennaär process
från uppgifthur. SkolansskiljasVad sig kan sällanskall läraeleverna

målexempel. Etttill demokrati kangäller fostrandet attnär tas som
förpersonligtelevvarjeskolväsendeti ärsträva tar ettattmot ansvar

förmågautvecklar sinvarje elevarbetsmiljö ochoch sinsina studier att
bl.a.läroplanemaDärför det ifonner.demokratiskaarbeta iatt anges
medtillsammansundervisningenutvärderaplanera ochläraren skallatt

målMånga defrågagradi högeleverna somavprocessen.omen-
ochvärderingarattityder,gälleroch kursplanernaläroplanemaianges

åtminstone i sinaliggerolika slag. Därhandlingsberedskap processenav
kunskapsområdenmålet. eller ärinbyggd i Ingagrunddrag ämnen

alltså inteskolverksamheten,mål. helagriperdessa Deoberörda överav
undervisning.uppfattasmening kanienbart det snäv somsom

nivån,politiskamellan denansvarsfördelningengrundläggandeDen
utformari skolornamål, den personalochövergripande somsom anger

nås,mål skall ligga fast.dessaoch för attsvararprocessen
uppnås.målen Detförbetydelsedirektutfonnning harProcessens om

uppdragsgivare,skolansbefogatdärför ytterstaär staten,att nusom
identifierasyfteskolorna, iarbetet iockså det inreuppmärksammar att

utveckling inomtill pedagogiskstimuleraochoch problemmöjligheter
decentraliseradedetför ansvaret.ramen

Ändrade förutsättningar

förändratkraftigt harändradedetinte baraDet styrsystemetär som
kontinuerligtförändrasSamhälletskolans arbete.förförutsättningarna

tillkommerbådepåverkar elevernamånga Förändringarnasätt. som
skallskolanochskoltidenefterde skall levadet livskolan och somsom

ställning iinstitution harför. Skolankvalificera dem annanensom
också förändratnågotnågra generationer sedan,församhället än som

inre arbetet.för detförutsättningarna
Förhållandetförr.annorlundaskolantill änkommerelever ärDe som

harungdomarjämlikt. ochBarn ett egetochmellan barn är meravuxna
skiljer demutsträckningioch skolanfamiljekretsenutanförliv somen

världfrån deavskännadeintefrån generationer. Detidigare är vuxnas
ord förinteerfarenheter. Deochkunskaperdet gäller tarnär vuxnas

derashurförhand givetinteuppfattar detvidare. Degott utan som
skall väljakan ochde självamedräknargestalta sig,skallliv attutan

föreställningarandraharbostadsort Delivsstil, verksamhet, omosv.
stadium ipå motsvarandehadeföräldragenerationderasframtiden än

länderandraerfarenheterfår tidigtungdomarMånga ochbarnlivet. av
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och kulturer, andra leva och uppfatta livet. Genom mediernasätt attav
de flöde intryckmöts och information ofantligt mycketett ärav av som

tidigare, och de tvingasstörre än ständigt välja vad de skall sinägna
uppmärksamhet.

innehållerUtvecklingen Mångabetydande problem. människorunga
sig i utsträckning sina föräldrar kunnastörre än välja liv ochtror attom

framtid. långtifrånI verkligheten det alla kanär välja och realiserasom
sina drömmar. Stora tvingas segregation och utslagninggrupper genom
till fåliv med alternativ. finnsDet allvarlig risk del demett atten en av
hänvisas till liv utanför samhället, plats i arbetsliv och andraett utan
gemenskaper.

Det samhälle eleverna skall leva i efter skoltiden väsentligtär
annorlunda det föräldrarna eller far- och morföräldramaän levdesom
i de skaparnär Detta i sig risk för generationsklyfta.var unga. en en
Både och kvinnors roller handlarmäns i dag förenaattsom vuxna om
föräldraskap, yrkesverksamhet och samhällsansvar. Fritiden har ett
mycket i människors liv tidigare. Sverigestörre i dagänutrymme är

tjänstesamhälle industrisamhälle. arbetslivetI finns detänett ettsnarare
krav och ökatstörre för den enskilde i samarbeteutrymme att- -

med sina arbetskamrater för hur arbetet läggsnärmaste ta ansvar upp.
Arbetsinnehåll, metoder och organisation förändras fortlöpande. Det
ställer krav tidigare förståvarjestörre och ställningän att taperson
till förändringarna förhållanden.och fungera under ändrade Denatt
tekniska utvecklingen accelererar. Infonnationstekniken är väg att
radikalt innehålletförändra mångasi arbete och skapar möjligheter till
kommunikation avstånd. Arbetslivet har förändrats därhänöver stora att

återkommandealla har behovnästan förnyelse och fördjupningav av
sina kunskaper. måsteSkolan arbeta eleverna försättett rustarsom
detta. Massmediema har givit alla människor inblick i vad händersom
i vårtvärlden, i land och bådeutanför. T.ex. har riskerna för miljöneget
nationellt vårtoch globalt med nuvarande leva blivit uppenbara.sätt att
Medborgarnas anspråk självbestämmande få påverkaoch att
samhällets institutioner har ökat i takt med ökade kunskaper. Man kan

ocksåemellertid oroande exempel politisk apati och minskatse
intresse för delta i demokratiskaatt processer.

Den snabba tekniska mångautvecklingen bär möjligheter men
ocksåmedför problem. Hur människor förhåller sig till all dennya

information tillgåfinns i det moderna samhället demokra-ärattsom en
tifråga. När människor förmårinte omforma informa-stora grupper av
tion till kunskap uppstår det klasskillnader, där drasgränsenegen nya
mellan dem kan och dem inte kan bearbeta och i sin vardagsom som
införliva den information finns tillgänglig.som
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ocksåMed dessa samhällsförändringar följer skolan institu-att som
utstrålning ochtion har ställning tidigare. maktDenänen annan av

kraftigtinstitutionen skola tidigare har haft för-myndighet ärsom nu
förhållandeauktoritet i tillsvagad. Skolan har inte längre självklaren

något monopol kunskapsförmedlingenföräldrar och inteelever och
skolans institutionella auktori-kan inte luta sigi samhället. Läraren mot

måste utsträckning verkatraditioner, i mycketoch yrkets störreutantet
har lett till lärarenpersonligheten insats. Detmed den attsomegna

innehållnågot läraryrket medeleverna fylltkommit närmare, nyttsom
många ochhur lärarens utsatthetstimulans. Samtidigt uppleveroch ny

sårbarhet har ökat.
odisku-uppfattas givna ochtraditioner inte längreNär skolans som

skolgång ochinflytande sina barnsföräldrarnas kravtabla ökar över
dagliga verksamhet. Dessutominflytande sinelevernas krav över

utbildningsnivå längre hartill lärarna intebidrar föräldrarnas högre att
inte utföra sitt uppdragtolkningsföreträde. Skolan kansjälvklartett

grund-mellanfrån samverkansamhället. Denavskild näraresten av
åren mångautvecklats ihardeskolan och barnomsorgen, senastesom

viktenpå läroplanema markerasexempel detta. Ikommuner, är ett av
övrigt. be-närsamhället i Förarbetslivet och medsamverkan med en

framstår iskolanelevernaallmänheten och äventydande andel avav
återstårpåverkas omvärlden. Härintesluten världdag avsomsom en

samhället.alltså öppnandefullfölja skolans motatt
sko-beskrivits här ställer kravsamhällsförändringarDe nyasom

ikunnabehöver lärarerektorer. Vadlärare ochlan, elever, t.ex.
ochinnehåll, arbetsmetoderPå vilket kansituationdenna sättnya

ochförutsättningardessaomformas förorganisation mötaatt sam-nya
finnssin roll Vilketstödjas ikan lärarnahällskrav Hur utrymmenya

möjligastrategierinflytande Vilkaoch föräldrars ärför elevers att
detöppenhetvillskolaanvända för störresträva gentemotmoten som

samhälletomgivande

på arbeteinreNågra perspektiv skolans

Lärandet skolani

utveckling.personligalärande ochinstitution för elevernasSkolan är en
elevernaintesig läraskolan vill ochhjälper föga vadDet uttror om

lärande.för sittsjälva tar ansvar
och kurser. Sam-ibara lektionerskolan inte ämnenelevernaFör är

diskussio-och spel,håltimmar, lekarochkamratermed rastervaron
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sådantmed lärare och andra i och utanför klassrummet- alltner vuxna
påverkarbidrar till deras upplevelse skolan och deras lärande ochav

utveckling. helheten formarDet kunskaperna, och kunskaperär som
innefattar bl.a. föreställningar, färdigheter.attityder och

efteråt.skoltiden bara förberedelseMen inte för elevernas livär en
också gårDen deras liv medan de i skolan. Livskvalitet likaär är ett

anspråkberättigat för barn och ungdomar för Därför detärsom vuxna.
påviktigt arbetet i skolan elevensden enskilda helhetsperspek-att se ur

tiv.
måste gåroligt och viktigt i skolan. kränksDet Annarsattvara

elevernas får svårttill livskvalitet, och de lära sig. finnsDeträtt att en
risk för skoltillvaron blir enforrnig, lektion läggs till lektion, hurnäratt
väl planerad och genomförd undervisningen inom varje lektion förän är

får måste ocksåsig. Skolan inte bli alltför förutsägbar, den spänn-vara
ande och utmanande.

innehåll måste fåUndervisningens beröra upplevaeleverna, dem att
Såförsiggårdet i klassrummen gäller dem själva. det inteäratt som

många frånalltid. Alltför elever uppfattar undervisningen skildsom
får svårtoch framtidsföreställningar. därförderas erfarenheter Deegna

till.till sig den kunskap undervisningen skulle hjälpa dematt ta som
kunnaTrygghet ytterligare förutsättning för elever skallär atten

utomordentligtuppleva skolarbetet roligt. Klimatet i skolan ärsom
betydelsefullt. varandra ochHur de i skolan bemöter eleverna ochvuxna

påhur eleverna bemöter varandra sinsemellan inverkar vad eleverna lär
sådantsig. Om bemötandet i skolan elever inte känner sig respekt-är att
ocksåerade begränsas utsikterna de lär sig detatt somsom personer,

undervisningen syftar till. lär de sig kanske andra saker,Däremot t.ex.
på bådadera.inte sig själva, eller avsky skolan, eller Mobb-att tro att

förhållandenning skapar till trygghet och kan under ingamotsatsen
måste fåtolereras. allaAlla elever uppleva delaktighet och gemenskap i

skolans aktiviteter.
Vad flickor och pojkar lär sig i skolan beror mängd faktoreren

påsamverkar komplext En faktor undervisningenssätt. rörettsom
innehåll, hur intresserade de de och problemär ämnen tas uppav som

innehålletoch kan kopplas till deras erfarenheter. Enom egna annan
faktor har hurmed kommunikationsforrnema i undervisningen,göraatt
flickor och pojkar blir bemötta. arbets-sedda och En tredje faktor rör
formerna i undervisningen. faktorerAvgörande emellertid dessaär att

fråninte isolerade varandra samverkande med varandra.utanses
Kunskap gemenskaper och det sammanhang och denväxer ur ur

miljö där eleverna befinner sig. därför viktigt uppmärksammaDet är att
fårvilket eleverna erfarenhet tillsammans medarbetasätt attav
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kamrater, lärare och andra vid sitt kunskapssökande i skolan. I den
nationella vårenutvärderingen grundskolan genomfördes 1992av som

Statens skolverk den positiva bilden skolansäger störsatt attav av
eleverna tycks skolarbetetvid tänka självständigt i ochattvara ovana

dålig förmågade lag tillämpa Samtidigthar sina kunskaper.överatt att
katederundervisning den vanligaste undervisningsfonnen, framför alltär

på högstadiet, och undersökande arbetssätt imedan elevaktiva används
ganska begränsad utsträckning. utbredd katederundervisning i detEn är

den utmärks ensidighär perspektivet problematisk, framför allt om av
informationsförmedling och traditionella förhör. Det ligger pedago-en

uppgift varje elevs individuella behovgisk utmaning i skolans mötaatt
samtidigt gemenskap och samarbete skall utvecklas.som

Ämnesövergripande utifrånundervisning, organiserad ellerteman
många vill hjälpaproblem i verkligheten, i fall föredraär att manom

få kunna ställ-eleverna uppfatta sammanhang, helhetsbild och taatt en
har funnits inslag i tidigarening i olika avseeenden. Det styrsystem -

sådanförsvåratpåtimplanema veckotimtalbyggtattt.ex. ensom-
dominerandeundervisning. i har varit den heltIndelningen ämnen

Även timplanemaorganisationsprincipen för undervisningen. ärnu
kurser iindelade i och kursplanerna ämnen.ämnenämnen, avser resp.

föreller i varje kursbetyder inte undervisningen bör ske iDet ämnenatt
målen ihurelever kommersig. Det lärare och överensär omsom

uppnås. arbetekan ske i ämnesintegreratkursplanerna bäst skall Det
också eller enskild kurs. Detför enskiltinom ämneett enmen ramen

föruppfattas hinderangeläget kartlägga vadär att merensom som
ämnesobunden undervisning.

tillmål heller hänförasskolverksamheten kan inteFlera viktiga för
skallnågot några bl.a. elevernabestämda Det gällereller ämnen. att

låtaochvårt värderingarstimuleras omfatta samhällesatt gemensamma
handling. Skolans uppgiftpraktisk vardagligdem komma till uttryck i

främlingsfientlighet och rasismmotverkafostra till demokrati och attatt
dessanågon Utöverhemvist i enskilthar inte heller naturlig ämne.ett

kunskapsområdenockså börvissaläroplanemaexempel nämner som
samlevnad ochmiljö, ocholika gällerintegreras i Detämnen. t.ex. sex

särskilt för dennaalkohol, tobak och narkotika. Rektor ett ansvarges
utformasdet inre arbetet i skolanmycket viktigtintegration. Det är att

målen tillså för verksamheten kommerämnesanknutnade inte direktatt
sin rätt.

varjeenbartfullgöra sitt uppdragSkolan kan i dag inte attgenom
på efter bästaden handsin uppgift och skötermedarbetare tilldelas egen

decentraliseringförmåga. omfattandeinnebärDet styrsystemet ennya
varje skolafrågor. personalen iförutsätterbeslut i viktiga Det attav
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diskuterar hur skolans arbete skall läggas Skolledning,gemensamt upp.
lärare och övrig personal behöver också samtala och samverka med
varandra för fåeleverna skall skoltiden det meningen.att ärut av som
Eftersom lärarrollen inte längre har starkt stöd i skolans auktoritetett

institution och i yrkets traditioner, blir lärarnasom som personer mer
sårbara tidigare. förstärker ocksåDettaän behovet det kollegialaav
samtalet mellan de i skolan.vuxna

En skola för alla

Skolan skall bidra till samhället frånutvecklas bort orättvisor mellanatt
människor. Därför den svenska skolan sammanhållenär skolaen som
skall likvärdig utbildning till alla barn och ungdomar.ge

Barn börjar skolan med skilda personliga, sociala och kulturella
förutsättningar. Det skolans uppgiftär sin organisation ochatt anpassa

såsin undervisning alla barns förutsättningar till En skolaatt tas vara.
för alla betyder skola där alla elever blir sedda och bemötta, där allaen
elevers fårerfarenheter och fårdär alla elever undervisningutrymme, en

tillgodoser deras behov och deras intressen.mötersom
Det finns anledning betrakta det inre arbetet i skolan klass-att ettur

perspektiv. Elever med olika social bakgrund språkhar ofta olika och
olika erfarenheter. Också lära sig kan olikasättet beroendeatt vara
social bakgrund. elevernaHur väljer och studievägar har starktämnen
samband med deras sociala bakgrund. Uppenbarligen fungerar skolan
fortfarande så eleverna och kvalificeras för liv med mycketatt sorteras
olika grad frihet och självbestämmande. Det viktigt diskuteraär attav
det inre arbetet i skolan i detta perspektiv och söka modeller för verk-
samheten frånleder bort sorteringen.som

En viktig aspekt kön. Jämställdhet mellanär kvinnor och mänannan
målviktigt i allär samhällets verksamhet. frågaDet makt,ett är en om

alltfort ojämnt fördelad mellanär könen. Den skolansvenska skallsom
flickor och pojkar likvärdig utbildning. Det kräver alla eleversge atten

förutsättningar och erfarenheter beaktas i skolan. fråga bådeDet är en
bli och till de olikheter finns mellan flickoratt taom varse vara som

och pojkar och respektera den fundamentala likheten. Verksamhetenatt
i skolan behöver bygga bådekunskap likheten och olikhetema.om
Regeringen har nyligen i proposition jämställdhet mellan kvinnoren om
och inom utbildningsområdetmän prop. 199495:164 betonat vikten

frågor.dessaav
Etnisk och kulturell tillhörighet viktig dimension behöverär en som

beaktas i skolans inre arbete. mångkulturelltSverige samhälle.är Detett
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och kulturelltbakgrund i etniskt hän-alla eleverviktigtär oavsettatt
ochde blir seddaoch upplevafår erfarenheteranvända sinaseende att

fårockså lära sigviktigt alla eleverbekräftade i skolan. Det är attatt
därmedhar ocherfarenhet andraförstå och respektera den gruppersom

förståelse verkligheten.sinfördjupa av
och ungdomarskolan bemöter de barnfråga hurfundamentalEn är
svårigheternasvårigheterna. gäller sigDethar de allra största varesom

något sociala omständigheterslag,funktionshinderberor somav
omständigheter.andrautsatthet, ellerskapar

samhället. Elevernademokratiserande kraft iskallSkolan vara en
praktikenialla eleverdemokrati bl.a. ävenskall fostras till attgenom

viktigtDetochpåverka, delaktiga är attskall kunna ta ansvar.vara
representativamellan denspänningenochsambandetuppmärksamma

ochinflytandeoch kommunens överdemokratin i form statens an-av
skola dirdemokratin idirektadenochför verksamheten enmersvar

tillsammansoch föräldrarpersonal, elever tar ansvar.

Uppdraget

problem detochmöjligheter styrsystemstbakgrund deMot nyasomav
samhällsföränd-deerbjuder ochkursplanerläroplaner ochmed dess av

föregående deti detbeskrivits ärkortfattatolika slagringar somav
pedagogiskaåtgärder stimulera denföreslå föruppgiftkommitténs attatt

förkan finnashinderundanröja deskolan och förutvecklingen i att som
skolperso-fortbildningenochlärarutbildningenminst inomden. Inte av

utvecklingenfrämjaförinsatsersärskildabehovnal kan det finnas attav
skolan.arbetet idet inreav

perspektivenskolanarbetet iinrebelysa detKommittén skall ur
tillhörighet. Upp-kulturellochoch etniskfunktionshinderklass, kön,

kunskap ochsammanställa befintlighuvudsakligenhärgiften är att
åtgärder.förslaglämnastår kommittén frittden. Detvärdera att
till detkanskolanvilket sättKommittén skall överväga ta vara

använda dettamångkulturellt ochvårt samhällefaktum är som enatt
samråda med kommitténkommitténskalldelarbete. I dennai sittresurs

1994:11.invandrarpolitiken Kuför översyn av
ochför eleverinflytandethurkommitténskall övervägaVidare

skallungdomochför barnskolväsendetoffentligainom detföräldrar
sammanställts1994höstenunderunderlagstärkas. Detkunna avsom

inte harDärUtbildningsdepartementetutredare inomsärskild manen
ochelevEnpersonligt ansvar översynnågot finns ingetinflytande av

beaktas.därvidskall1995:5i skolan, Dsföräldrainflytandet
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Kommittén bör stimulera offentlig frågordebatt detrören om som
inre arbetet i skolan. I detta syfte kan skrifter publiceras och konferenser
anordnas i kommitténs regi.

I sitt arbete skall kommittén beakta FN-konventionen barnetsom
rättigheter.

Många frågorde kommittén skall behandla ingår i Statensav som
skolverks arbetsfält. Kommittén skall samverka såmed Skolverket att
kompetens och övriga inom kommittén verket tilltasresurser resp. vara

bästa Därvid skall samrådakommitténsätt. med arbetsgruppen röran-
de fördelning arbete, och kompetens mellan skolans myndig-av ansvar
heter och departementet U 1994:1.

Kommittén skall samråda med dels parlamentarisk referensgrupp,en
dels referensgrupp för personalorganisationerrepresentanteren av
skolområdet elev- och föräldraorganisationer. Kommittén skallsamt

samråda med kommitténäven för utveckling gymnasieskolan Uav
1994:02 och utredningen levnadsvillkor i storstadsområden, samtom
i övrigt med berörda myndigheter och kommittéer.

Ramar för kommitténs arbete

Uppdraget skall slutfört den l november 1997.senastvara
denI del gäller inflytande för elever och föräldrar skallsom

kommittén redovisa sina överväganden den 1 november 1995.senast
Kommitténs överväganden hur mångkulturellasamhällets karak-om
kan utnyttjastär i skolan skall redovisas den 31senastsom resurs

augusti 1996.
Kommittén skall beakta regeringens direktiv dir. 1994:23 till samt-

liga kommittéer och särskilda utredare åtaganden.offentligaprövaatt
Kommittén skall i tillämpliga delar följaäven regeringens direktiv om
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50 jämställdhetspoli-samt om
tiska konsekvenser dir. 1994:124.

fårKommitténs förslag inte leda till kostnadsökningar för ellerstaten
kommunerna. Eventuella förslag medför ökade utgifter skall finan-som
sieras omprioriteringar områden.inom berörda fårKommitténgenom
dock inte i sina förslag finansieringtill omfördela medel anvisade av
konjunkturskäl till ordinarie verksamhet inom området.

Kommittén skall före den 15 april 1995 komma in med budget-en
plan beräknade kostnader föröver utredningen.

Utbildningsdepartementet
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Parlamentariska referensgruppen

Centerpartiet
VästeråsMarita Ljung,

liberalernaFolkpartiet
Ulf Nilsson, Lund

Kristdemokratiska samhällspartiet
Kläppe, KalmarEva

deMiljöpartiet Gröna
Marja Andersson, Rönninge

Moderata samlingspartiet
VästeråsTomas Högström,

Socialdemokraterna
Torgny Danielsson, Amotsfors

UmeåMarie-Louise Rönnmark,

Vänsterpartiet
Emil Persson, Stockholm

Referensgruppen för centrala

intresseorganisationer

LärarförbundetAgneta Anderlund,

ElevorganisationenGustav Grundin, Sverigei

Riksförbundet och SkolaAnn Holm, Hem

Sveriges SkolledaiförbundAgneta örbeck,J

Elevråds SamarbetsorganisationChristian Kamil, Sveriges

RiksförbundStenbeck, LärarnasJon

Christopher Elevorganisationen SverigeiTägtström,
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Förslag till förordning försöksverksamhetom
med lokala istyrelser skolväsendet 1995-00-00

Regeringen föreskriver följande.

får1 § En kommun bedriva försöksverksamhet med lokala styrelser
inom grundskolan enligt bestämmelserna i denna förordning.

får får§ Fullmäktige besluta2 nämnd uppdra lokal styrelseatt en en
för skola föreller del skola under nämnden heltatten en av en

frågoreller delvis ha hand förvaltningen skola.rörom som av en
sådana fårI fall uppgifter enligt grundskoleförordningensom

1994:1 194 och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo
åvilar överlåtas94 styrelsen för utbildningen eller rektorn den

lokala styrelsen i den utsträckning i 3 och §§.4som anges
får överlåtasTill den lokala styrelsen inte uppgifter innebärsom

myndighetsutövning eller i fall enskilda eleversannatsom avser
förhållanden.personliga

3 § Följande uppgifter enligt grundskoleförordningen 1994:1194som
åvilar för får överlåtas påstyrelsen utbildningen eller rektorn en
lokal styrelse:

fördelningen enligttimmar 2 kap. 4° av
beslut friluftsverksamhet enligt kap.2 5° om

för eleverna erbjuds allsidigt urval ämnenansvaret att ett0 av
elevens val enligt kap.2 l0som

beslut skolans val enligt kap.2 11° om
beslut arbetsplanen enligt 2 kap. 13- om
beslut elevvårdskonferen-den sammansättningennärmare- om av

enligt 3 kap. 4sen
beslut lärotider enligt 4 kap. 1-3 §§,- om
fördelningen eleverna klasser och enligt kap.4 4 §- grupper
och
fastställandet schema enligt 4 kap. 5° av

§4 Följande uppgifter enligt läroplanen för det obligatoriska skol-som
åvilar fårväsendet överlåtasLpo 94 rektorn lokal styrelse:en

för lokaladen arbetsplanen,ansvaret-
utformningen arbetsmiljö,skolans- av
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undervisningen i olikasamordningen ämnen,av°
kunskapsområden integrerasämnesövergripandeför attansvaret°

olikaundervisningen ii ämnen,
såelevvårdsverksamhetenochundervisningenutformningen av-

hjälp defår och den särskildasärskilda stöddetelevernaatt
behöver,

profes-för personalenkrävskompetensutvecklingden attsom°
uppgifter,utföra sinaskall kunnasionellt

ochmellan skolanför samarbetetformernautvecklingen av°
mål ochskolansinformationför föräldrarnashemmen och om

valaltemativ,och olikaarbetasätt att om
stödâtgärdema dentillresursfördelningen ochanpassningen av°

utveckling lärareelevernas gör,värdering somav
trakasserier ochmotverka alla formerförskolans att avprogram°

anställda,ochmobbning bland elever
förskola och skolbarnsomsorg,medsamverkan°

utanför sko-och arbetslivetmottagande skolormedsamverkan°
lan,

verksam-yrkesorienterandestudie- ochdenorganisationen av°
ochheten

kontakter.internationellaskolansutvecklingen av

lokala styrelsensfastställa denarbetsordningskall iNämnden5 § en
mandattid.ochsammansättning, arbetsfonneruppgifter,

från olikadeförslagochväljer ledamöterNämnden ersättare
lokala styrelsen.i denrepresenteradekan varagrupper, som

skallrektornföräldramajoritet ochskall halokal styrelseEn vara
ledamot.självskriven

självförvalt-bestämmelsernagäller i övrigtlokala styrelser6 § För om
1991:900.kommunallagen§§i kap. 21-22ningsorgan 5

skallförsöksverksamhetenideltahar beslutatkommun7 § En attsom
hurskallskolverk. Kommunentill Statensanmäla detta uppge

utformas.försöksverksamheten kommer att

utgångentilloch gällerjuli 1996i kraft den 1förordning träderDenna
juni 2001.av
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