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ABA-rådet
Abrahamsbergsskolans organisation för elevinflytande
Eleverna ska uppleva skolan som meningsfull och därför är det viktigt för
Abrahamsbergsskolan att låta eleverna ha inflytande över frågor som berör dem.
Elevrådsarbetet är en viktig del av elevdemokratin där eleverna får ta del av och
förstå möjlighet och begränsningar i den demokratiska beslutsprocessen.
Abrahamsbergsskolan är en F-9 skola där ömsesidig förståelse och samarbete
mellan årskurserna råder. Elevinflytandet är indelat i ABA-rådet, styrelsen,
elevråden och klassråden.
Rektor och biträdande rektorer ansvarar för kommunikationen mellan elevråd
och skolledning.

ABA-rådet
ABA-rådet består av elevrepresentanter från årskurs 2-9. Tre ABA-rådsmöten
äger rum per läsår: oktober, januari och maj. Rektor eller biträdande rektor deltar
under viss del av ABA-rådets möten. Förutom skolledningen deltar minst en
vuxen från personalen under hela mötet. Elevrådet 3-6 och 7-9 har dessutom
egna möten.

Styrelsen
Styrelsen består av elever från årskurs sju till nio. Antal styrelsemedlemmar bör
vara fyra till sex, där årskurs åtta och nio kan representeras av två elever.
Ett exempel kan se ut som följande:




År 7, 1 person
År 8, 2 personer
År 9, 2 personer

Styrelsen sammanträder varannan till var tredje vecka. Den utser ordförande,
vice ordförande och sekreterare. Det ingår i styrelsens uppdrag att hålla i ABArådets sammanträden, i elevråden på 7-9 enheten samt i ett elevråd för 3-6 per
termin.
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ELEVRÅD:

Elevrådet 7-9
En elevrådsrepresentant och suppleant utses i respektive klass. Vid val av
elevrådsrepresentant är det viktigt att eleven i fråga själv vill och är motiverad att
delta i den demokratiska beslutsprocessen. Det är elevrådsrepresentantens
uppgift att hålla i egna klassens klassråd.
Elevrådet 7-9 arbetar med åldersadekvata frågor och utser ABA-rådets styrelse
och sammanträder var fjärde till var sjätte vecka.

Elevrådet 3-6
I början av varje termin väljs en elevrådsrepresentant och suppleant i respektive
klass.
Klassläraren och elevrådsrepresentanten håller i klassrådet som har en
återkommande dagordning. På klassrådet beslutas om vilken/vilka punkter som
representanten skall ta med sig till elevrådet. En gång i månaden har elevrådet
möte tillsammans med biträdande rektor och fritidspedagog från fritids.
Protokollen från klassråden utgör en av elevrådets punkter på dagordningen.
Under uppbyggnad:
För att öka samarbetet och delaktigheten träffas föräldra- elevråds- och
personalrepresentanter samt biträdande rektor en gång per termin. Klassråds- och
elevrådsprotokoll ligger till grund för dagordningen vid dessa möten.

Elevrådet F-2
Varje klass har klassråd 1 gång/veckan. 1 gång i månaden träffas alla barn och
pedagoger i så kallade Kristallen-råd, Diamanten-råd och Regnbågens-råd. Här
tas frågor från klassråden upp.
Under uppbyggnad:
För att öka samarbetet och delaktigheten med föräldrarna bjuds
klassrepresentanterna in till möte 1-2 gånger per termin. Då träffas två
klassrepresentanter per klass, en handledare, en fritidspedagog och biträdande
rektor. Protokollen från klassråden ligger till grund för dagordningen.
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Förslag på arbetsuppgifter
ARBETSMILJÖ
Styrelsen utser representant till skyddsronden. Elevrådet kan diskutera frågor
som luftkvalitet, ljudnivå, aktiviteter utanför lektionstid, bibliotekets funktion
med mera.
SCHEMA/UNDERVISNING
Elevrådet kan komma med synpunkter rörande undervisning, temaveckor och
schemaläggning.
ANDRA SKOLAKTIVITETER
Planering och utförande av evenemang som inte direkt berör undervisningen, till
exempel ABA-galan.
MATRÅD
Styrelsen utser matrådsrepresentanter.
ÖVRIGT

Förslag på dagordning
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnas
Dagordning presenteras
Föregående mötesprotokoll läses upp
Elevrådsrepresentanterna presenterar de frågor som kom upp på
klassrådet
5. Skolmiljö
6. Matråd
7. Övrigt

