Kvalitetsdeklaration
Våra löften till dig som medborgare/brukare hjälper dig att bedöma kvaliteten på våra tjänster. Du
ska veta vilka krav du kan ställa och vad du kan förvänta dig av stadens tjänster oavsett utförare.

Grundskola
Vi ska skapa skolor där alla elever når sin fulla potential.
Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt där alla känner sig sedda och inkluderade. Tillsammans utvecklar
vi skolor där alla elever ska kunna lyckas i sitt tillägnande av nutidens och framtidens viktiga kunskaper. Vår
målsättning är att ge alla elever kunskaper som rustar dem för livet.
I Solna finns både kommunala och fristående grundskolor. De bedrivs utifrån skollag och läroplan för
grundskolan, förskoleklass och fritidshem. Ditt barn är alltid garanterad plats i en kommunal skola.
Skolan är avgiftsfri oavsett om skolan är kommunal eller fristående. Skolnämnden ansvarar för den kommunala
verksamheten. För de fristående verksamheterna ansvarar respektive skolas huvudman.
Grundskolan är obligatorisk för alla barn från höstterminen det år de fyller sju och nio år framåt. Varje läsår
består av höst- och vårtermin.

Vi lovar att
•

Solnas skolor arbetar systematiskt för en trygg miljö med bra stämning för att aktivt förhindra kränkande
behandling. Solnas skolor arbetar utifrån en aktuell plan mot kränkande behandling och diskriminering.

•

Du som vårdnadshavare får meddelande om frånvaro samma dag. Närvaro är viktig för studieresultat.
Ogiltig frånvaro följs alltid upp av mentor.

•

Du som elev får inflytande genom att delta i klassråd, elevråd och brukarundersökning.

•

Du som elev får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll som ökar
med stigande ålder och mognad.

•

Du som elev och vårdnadshavare har tillgång till lärarens kontinuerliga dokumentation av elevens
kunskapsutveckling genom:
- lärplattform
- utvecklingssamtal
- skriftlig individuell utvecklingsplan

•

Du som vårdnadshavare erbjuds tydlig information om verksamheten i ditt barns skola genom skolans
verksamhetsplan och kvalitetsredovisning samt minst ett föräldramöte per termin.

•

Du som vårdnadshavare erbjuds möjlighet att minst en gång per termin delta i forum för samråd.

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2014-12-17, reviderad 2018-11-22
och 2019-10-24 av skolnämnden. En kvalitetsdeklaration kan behöva omprövas och ändras. På stadens
webbplats solna.se finns alltid aktuell version.

Hjälp oss att bli bättre
Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och hur du tycker vi lyckas uppnå det vi lovar i vår kvalitetsdeklaration.
Det ger oss möjlighet att förbättra verksamheten. Kontakta i första hand den verksamhet som din synpunkt
rör. Du kan också lämna synpunkter via Solna stads synpunktshantering på solna.se/synpunkt.

