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Elevinflytande på Arlandagymnasiet
Elevinflytande är en viktig faktor för att nå visionen om att ha de nöjdaste eleverna
och de bästa studieresultaten. Engagerade elever som får möjlighet att ta ansvar och
som kan påverka sin utbildning kommer sannolikt vara nöjdare och nå bättre
studieresultat. Det är eleverna som vet hur de lär sig på bästa sätt och hur
arbetsmiljön ska vara utformad både i och utanför klassrummen för att skapa en
trygg miljö. Ju fler elever som känner att de får ta ansvar och har inflytande desto
bättre.
Aktiviteter för elevernas ansvar och inflytande
1. Planering av undervisningen
Läraren planerar undervisningen tillsammans med eleverna. Eleverna har
inflytande över arbetsformer och innehåll i undervisningen. (Undervisande
lärare ansvarig)
2. Kursutvärderingar
Undervisande lärare genomför en kursutvärdering efter halva kursen. Syftet
är att elevernas synpunkter ska leda till bättre undervisning. Läraren återför
resultatet till eleverna och föreslår tillsammans med eleverna åtgärder för att
förbättra undervisningen.
(Undervisande lärare ansvarig)
3. Klassråd
Klassråd genomförs på mentorstid. (Mentorn ansvarig)
4. Elevkår
Elevkåren är en organisation med frivilligt medlemskap där styrelsen väljs
av ett årsmöte. Elevkåren arbetar utifrån en verksamhetsplan som beslutas
av medlemmarna.
(Gymnasiechefen är kontaktperson)
5. Programråd
Varje klass på programmet väljer en representant till programrådet.
Programrådet möts minst en gång per termin och arbetar med frågor från
klasserna, skolans arbetsplan samt skolans ordningsregler. Programrådet
väljer en representant till skolkonferensen.
(Programlagledaren ansvarig)
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6. Skolkonferens
En elev och en lärare från varje program samt en representant för elevkåren
och gymnasiechefen bildar skolkonferensen. Skolkonferensen möts en gång
per termin. Ordningsregler, arbetsplanen, individuella valet,
likabehandlingsplanen är exempel på frågor som skolkonferensen behandlar.
(Gymnasiechefen ansvarig)
7. Elevskyddsombud
Målet är att varje program ska välja två elevskyddsombud. Syftet är att driva
både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor. Trygghet, stämning på
skolan, arbetsro och mobbning är exempel på frågor som
elevskyddsombuden arbetar med. Representanter för elevskyddsombuden
deltar också i samverkansgruppen.
(Gymnasiechefen ansvarig)
8. Supportelever
Varje klass väljer en supportelev. Dessa elever får en utbildning i de bärbara
datorernas hårdvara, nätverket och kringutrustning. Syftet är att de ska
kunna hjälpa sina kamrater för att de bärbara datorerna ska fungera så bra
som möjligt som stöd för eleverna studier.
(IT-tekniker ansvarig)
9. Elevföreningar
Elevföreningarna ska vara ett sätt för skolans elever att få ta ansvar och
utöva intressen tillsammans med sina kamrater. T.ex.
a. Musikförening (Kristina Yondt ansvarig)
b. FN förening (Magnus Lundqvist ansvarig)
c. Skolidrottsförening (Maria Talevska ansvarig)
d. Dansförening (Kristina Yondt ansvarig)
e. Schackförening (Per Gustafsson ansvarig)
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