	
  

	
  

Rutiner för synpunkter och klagomål
Enligt skollagen 4 kapitlet 8 & ska huvudmannen för förskola och skola ha rutiner för att ta emot och
utreda synpunkter och klagomål mot utbildningen.
Inom Sameskolstyrelsen ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina
synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.
Om du har synpunkter eller klagomål på någon av våra förskolors /skolors verksamhet uppmuntrar vi
att du tar upp frågan direkt med den det berör. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar
med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras.
Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten i förskolan /skolan vänder du dig till:
1)

Förskollärare/ lärare eller annan personal – om det gäller frågor som handlar om klassen
eller gruppen. Om det inte löser problemet eller om inte dina synpunker beaktats så vänder du
dig till rektor.

2)

Rektor. Rektorn är förskolans och skolpersonalens chef och ansvarar för förskolans/skolans
verksamhet. Rektorn ansvarar också för frågor som till exempel arbetsmiljö, rutiner och
säkerhet. Du kontaktar även rektorn om du inte personligen vill kontakta den det berör. Använd
bifogad blankett och lämna/skicka den till rektorn. Inom 14 dagar ska du fått svar, återkoppling
av ärendet.
Skolchefen för Sameskolstyrelsen. Hit vänder du dig om det gäller större frågor som rektorn
inte kan göra något åt. Hit vänder du dig också om du tycker att rektorn inte lyssnat på åsikterna
eller om du inte tycker att rektorn gjort tillräckligt. Skolchefen utreder ärendet ytterligare samt
redovisar ärendet till nämnden för Sameskolstyrelsen. Använd bifogad blankett och skicka
den till skolchefen för Sameskolstyrelsen. Inom 14 dagar ska du fått svar, återkoppling av
ärendet.
Skolinspektionen. Om du inte är nöjd med Sameskolstyrelsens hantering av dina synpunkter
och klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Skolinspektionen är en
tillsynsmyndighet och ska kontrollera att all förskole-och skolverksamhet uppfyller kraven i de
lagar och regler som gäller för verksamheten.
Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd
samt Förvaltningsdomstolen.

3)

4)

5)

Offentlighetsprincipen
Tänk på att det som skrivs i klagomålet är en allmän handling och att nästan allt blir offentligt. I
undantagsfall kan din handling eller delar av den sekretessbeläggas.

	
  

Blankett för synpunkter och klagomål på verksamheten.
Ange vilken enhet/skola det gäller:
Synpunkten/klagomålet gäller följande verksamhet. Skriv en kortfattad beskrivning av det du vill framföra.

_______________________

___________________________________________

Datum

Underskrift

___________________________________________
Namnförtydligande

___________________________________________________________________________
adress och telnr
Mottaget av:
Datum:

Utredning – ifylles av skolan
Beskriv kortfattat på vilket sätt klagomålet utretts, samt eventuella åtgärder.

Anmälaren av klagomålet har fått svar den (datumet)

