
 
 

KOMMUNIKATION OCH SAMVERKAN HEM & 
FÖRSKOLA/SKOLA 

 
 
En god samverkan mellan hem och skola är en grundläggande faktor för att skapa en bra situation 
för barnet i förskola och skola. Detta bygger i sin tur på en kommunikation som präglas av tillit. 
 
Du som vårdnadshavare kan lita på att vi gör vårt allra bästa för att förse dig med all information du 
behöver och bjuder in dig till alla processer du behöver vara delaktig i för att ditt barn ska ha det bra 
hos oss och nå så långt som möjligt i sin utveckling. Vi litar i vår tur på att du hör av dig till oss om det 
är något som du undrar över eller vill prata om. Gärna så snart som möjligt så att inget blir liggande 
och liksom gror till sig i onödan. 
 
Dessutom bjuder ett läsår på många fina tillfällen att mötas, och att ses fysiskt är oslagbart när det 
gäller att skapa gemenskap och goda relationer. 
 
I det här dokumentet har vi summerat de delar vi ser som grunden i vår kommunikation och 
samverkan för att göra det lite enklare för dig som vårdnadshavare. 
 
Vänliga hälsningar, 
Kollegiet på Backebo 
 
 
 
 
 
 

 

 

Del 1 - KOMMUNIKATIONSKANALER 
 
INFOMENTOR 



Detta är vår huvudsakliga plattform för information från förskola/skola till er vårdnadshavare. Vår 
utgångspunkt är att du här ska hitta all information från oss och slippa undra om det är i mailen, på 
hemsidan eller någon annanstans du ska titta för att hitta det du söker. 
 
För att detta ska fungera så behöver du som vårdnadshavare ta ansvar för att gå in på Infomentor 
och hålla dig informerad minst en gång per vecka. Väl inne ser du snabbt i vilka ”boxar” det finns ny 
information att ta del av. 
 
Viss information handlar om enbart ditt barn och annan är mer generell och riktad till flera eller alla 
vårdnadshavare. Det finns fler ”boxar” men nedan beskriver vi några som vi anser vara viktiga för att 
du ska vara uppdaterad och kunna bistå ditt barn i dess vardag på förskolan/skolan på ett bra sätt. 
 
BOXEN INFORMATION 
Nyheter – Skriftlig information från pedagoger, skolledning och föräldraförening såsom veckobrev 
eller inbjudan till föräldramöte. 
Filer – Blanketter och dokument som kan vara viktiga för dig att enkelt nå. 
Länkar – Länkar till viktig information utanför Infomentor såsom kommunen eller Skolverket samt 
vissa delar av vår hemsida. 
 
BOXEN KALENDER 
Aktiviteter och händelser såsom traditioner, utflykter, föräldramöten, lovdagar och annat som är 
viktigt att ha koll på i förväg. 
 
BOXEN BLOGG 
Här kan du i ord och bild följa förskolans och fritidshemmets verksamhet.  
 
BOXEN TIDSREGISTRERING  
Du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barns tider finns registrerade samt anmäler om ditt barn 
kommer att vara frånvarande någon dag.  
 
BOXEN PORTFOLIO (enbart förskolan) 
Här kan du se ditt eget barn i olika situationer av lärande och utveckling med koppling till läroplanen.  
 
BOXEN BEDÖMNING (enbart skolan) 
Här kan du se ditt barns utveckling och lärande i form av bedömda arbetsområden, skriftligt omdöme 
och betyg. 

 
HEMSIDA 
På hemsidan hittar du förutom allmän information om skolans pedagogik, kontaktuppgifter m.m. 
även en flik som heter Internt som är riktad till dig som redan har barn på Backebo. Där finns 
läsårskalendarium och mycket annat. Vi länkar till dessa delar från Infomentor, men du kan förstås 
också gå direkt till hemsidan om du hellre vill det. 
www.backeboskolan.se 
 
 

SOCIALA MEDIER 
Instagram 
Ett gemensamt konto för förskolan och skolan visar axplock från hela verksamheten. Fokus är på 
pedagogiken och lärmiljön, aldrig enskilda barn. 
Följ oss på: Backeboskolan 
 

http://www.backeboskolan.se/
https://www.instagram.com/backeboskolan/


Facebook 
Officiell sida för hela organisationen som ger en bild av vår verksamhet i stort men också tipsar om 
aktiviteter och nyheter som inte enbart har med Backebo att göra utan barn, lärande och utveckling i 
ett vidare perspektiv. 
Följ vår sida: Backeboskolan 
 
 

  

https://www.facebook.com/backeboskolan/


Del 2 - TILLFÄLLEN ATT MÖTAS 

 
Ett läsår på Backeboskolan bjuder dig som vårdnadshavare på många fina tillfällen till möten 
med barn, andra föräldrar samt personal på skolan. De har alla lite olika syften, t.ex. att ge 
dig en bild av ditt barns utveckling och lärande, ge möjlighet till delaktighet och inflytande 
eller att skapa gemenskap och trygghet för såväl barn som vuxna.  

 
TRADITIONER 
Våra traditioner visar på glädjen i att lära och utvecklas samtidigt som de skapar gemenskap och 
stolthet. Kom och gläds med eleverna när de till exempel på Backebodagen visar ett axplock av det 
de arbetat med under året eller när de stolta kommer med sin tårta till tårtkalaset för att fira att 
skolan börjar. 
 
UTVECKLINGSSAMTAL 
Utvecklingssamtalen är det främsta tillfället för er vårdnadshavare att få en god bild av ert barns 

utveckling och lärande. Det är skollagen som reglerar hur många samtal som ska hållas. På förskolan 

hålls ett samtal per läsår. Detta hålls digitalt om inget annat överenskoms.  På skolan hålls ett samtal 

per termin, ett digitalt på hösten ett digitalt och ett fysiskt möte på våren. Det är eleven som leder 

samtalet efter att noga ha planerat det tillsammans med sina lärare.  

 

FÖRÄLDRAMÖTEN 
Vi är måna om en tillitsfull och relevant kommunikation med er vårdnadshavare. Vårt upplägg kring 
föräldramöten är framtaget utifrån detta och varje möte har sitt särskilda syfte och upplägg, alltifrån 
workshops om vår pedagogik vid Backebo Meetup till planering av lägerskola.  

 

FORUM FÖR SAMRÅD 
Här finns plats för frågor som ni vårdnadshavare har och som inte ryms inom något annat forum. Vi 
som förskola/skola har även möjlighet att på dessa träffar få input från er vårdnadshavare i aktuella 
frågor som sticker lite utanför det vanliga, eller att kunna samla just dem som är intresserade av en 
viss fråga. Dessa träffar är alltid digitala och ingen anmälan behövs. 
 
KOM PÅ BESÖK 
Ni är dessutom alltid välkomna att komma och vara med under en helt vanlig dag. Se bara till att 
kontakta oss i förväg så att vi tillsammans kan hitta ett bra tillfälle för detta. 
 

  



ÅRSHJUL  
 
AUGUSTI 
SKOLSTART MED TÅRTKALAS 
Syfte: Att ladda skolstarten med något positivt och festligt. Skapa gemenskap. Det ska vara roligt att 
komma tillbaka till skolan efter sommaren.  
Upplägg: De nya 1:orna kommer med båt och alla andra välkomnar dem i skolviken med våra 
speciella skolstartssånger. Efter upprop i klassrummen samlas vi alla igen på skolgården för ett 
gigantiskt tårtkalas. Varje familj tar med sig en tårta som vi dukar upp på långbord. Även förskolan är 
välkommen att delta. 

 
SEPTEMBER 
FÖRÄLDRAMÖTE 
Syfte: Skapa trygghet genom tydlig information av organisation, årshjul och pedagogiskt upplägg. 
Upplägg: Förskolan, F-3 och 4-6 har varsitt möte.  
Gemensam uppstart med presentation av samtliga pedagoger och deras funktion i arbetslaget. 
Resterande möte sker klass-/gruppvis. 

  
UTVECKLINGSSAMTAL  
Syfte: Vårdnadshavarna ska få en tydlig bild av barnets/elevens utveckling. Barnet/Eleven ska själv 
äga sitt lärande. 
Upplägg: Barnet/Eleven leder utifrån sin förmåga samtalet och berättar om sina styrkor, sin 
utveckling och utmaningar. 

 
NOVEMBER 
FORUM FÖR SAMRÅD 
Syfte: Tillfälle för vårdnadshavare att ta del av och vara delaktiga i lite mer övergripande frågor samt 
för skolan att inhämta synpunkter och idéer från vårdnadshavarna. 
Upplägg: Digitala möten. Dagordning anges vid inbjudan. Ingen anmälan krävs. Önskemål om frågor 
att ta upp mailas till rektor i god tid innan mötet. 

 
DECEMBER 
HANTVERKSDAGAR/JULMARKNAD 
Syfte: Gemenskapsbyggande med fokus på att göra gott för andra. 
Upplägg: Alla barn och elever tillverkar under några dagar hantverk som sedan säljs på 
julmarknaden. Minst hälften av vinsten går till en välgörenhetsorganisation som elevrådet beslutar 
om. Resterande del går till klasserna att använda exempelvis till lägerskola. 

 
LJUSFEST/VERNISSAGE – FÖRSKOLAN 
Syfte: Gemenskapsbyggande samt en möjlighet för vårdnadshavare att ta del av det barnen gjort och 
lärt under hösten. 

 
 
JULAVSLUTNING - GRUNDSKOLAN 
Syfte: Gemensamt avslut på terminen med fokus på medmänsklighet. 
Upplägg:  Åk 6 och 5 arrangerar ett där fokus ligger på medmänsklighet och omtanke om andra. 

 
JANUARI 
UTVECKLINGSSAMTAL 



Syfte: Vårdnadshavarna ska få en tydlig bild av barnets/elevens utveckling. Barnet/Eleven ska själv 
äga sitt lärande. 
Upplägg: Barnet/eleven leder utifrån sin förmåga samtalet och berättar om sina styrkor, sin 
utveckling och utmaningar. 

 
FEBRUARI 
FÖRÄLDRAMÖTE - BACKEBO MEETUP 
Syfte: Skapa förståelse för och stolthet över våra pedagogiska idéer.  
Upplägg: Workshops som på olika sätt beskriver vår pedagogiska verksamhet och varför vi gör som vi 
gör. Meetup är gemensamt för förskolan till åk 6 samt öppet för alla som ska välja förskoleklass åt 
sitt barn.  

 
MARS 
FORUM FÖR SAMRÅD 
Syfte: Tillfälle för vårdnadshavare att ta del av och vara delaktiga i lite mer övergripande frågor samt 
för skolan att inhämta synpunkter och idéer från vårdnadshavarna. 
Upplägg: Digitala möten. Dagordning anges vid inbjudan. Ingen anmälan krävs. Önskemål om frågor 
att ta upp mailas till rektor i god tid innan mötet. 

 
MAJ 
BACKEBODAGEN – GRUNDSKOLAN 
Syfte: Gemensamhetsskapande. Möjlighet att ta del av det eleverna gjort och lärt under läsåret. 
Upplägg: Föreställning där alla klasser deltar och genom tex musik och dans visar exempel på vad de 
gjort och lärt. Picknick på baksidan. 

 
JUNI 
SKOLAVSLUTNING – GRUNDSKOLAN 
Syfte: Gemensamt avslut på läsåret med fokus på glädje över allt lärande som skett. 
Upplägg: Utdelning av läsårsbrev till alla elever. Ceremoni med lyckönskningar till åk 6. Med sång 
hälsar vi sommaren välkommen. 

 
SOMMARFEST – FÖRSKOLAN 
Syfte: Gemensamt avslut på läsåret med fokus på glädje över allt lärande som skett. 
Upplägg: Utdelning av läsårsbrev till alla barn. Ceremoni med lyckönskningar till de barn som ska 
börja förskoleklass. Med sång hälsar vi sommaren välkommen. 


