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Klagomålshantering på Föräldrakooperativet Räven - I Ur och Skur 
 

Föräldrakooperativet Räven arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamheten. En del av 

detta arbete är hantering av klagomål (se även Skollagen 4 kap 8§). Om du har synpunkter på 

verksamheten så vill vi gärna att du framför dessa. Alla synpunkter är viktiga och ses som en 

möjlighet för oss att utveckla verksamheten. 

Hur lämnas klagomålet/synpunkten? 

• Vi uppmuntrar dig i första hand att vända dig till den som klagomålet berör och som 

därefter kan lotsa dig vidare. Det kan vara barnens pedagoger, rektor eller styrelse. Om 

du inte känner dig nöjd med åtgärderna kan du göra ett mer formellt klagomål. 

• Använd då gärna klagomålsblanketten som finns på hemsidan. Denna kan mejlas eller 

skrivas ut och postas/lämnas till rektor eller ordförande. 

• Om du inte vill mejla kan du också kontakta ordförande, rektor, pedagog eller någon 

styrelsemedlem muntligt eller via brevform. Viktigt är då att du är tydlig med att du gör 

ett klagomål så at det behandlas enligt rutinerna för klagomålshantering och att du får 

återkoppling. 

• Du kan självklart lämna ditt klagomål anonymt men vi ser gärna att du lämnar namn och 

hur du vill bli kontaktad så vi kan återkoppla direkt till dig.  

Vad händer när jag lämnat klagomål? 

Ditt klagomål tas upp på nästkommande styrelsemöte. Därefter utreds frågan och åtgärder 

vidtas. Alla klagomål dokumenteras och tas upp i styrelseprotokollet. En särskild utredning 

kommer att startas kring din anmälan och denna kommer dokumenteras i enskilt dokument.  

Ditt klagomål behandlas som en del i Rävens kvalitetsarbete.  

Återkoppling? 

Återkoppling på ditt klagomål kommer från styrelsen eller rektorn senast 10 dagar efter 

styrelsemötet. Om det krävs längre tid att utreda och åtgärda det du uppmärksammat 

kommer du att meddelas om detta.  

Inte nöjd med åtgärderna? 

Om du inte är nöjd med åtgärderna och vi inte kan hitta andra vägar att lösa det klagomålet 

gäller har du möjlighet att kontakta Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad kommun.  

Barn- och ungdomsförvaltningen 

Våxnäsgatan 10 4:e vån 

652 25 Karlstad 

 

Kopia på blanketten kommer sedan vidarebefordras från Barn- och ungdomsförvaltningen till 

huvudmannen. Handlingar som skickas till kommunen diarieförs och blir allmän handling. 

Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen 
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Blankett för klagomål 
 
 
 
Kontaktuppgifter: 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

  
Beskriv ditt klagomål/synpunkter- det går bra att skriva på baksidan om 
utrymmet inte räcker till. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vem har du talat med om ditt klagomål? 
□ Ingen 
□ Personal på förskolan 
□ Förskolechef 
□ Ordförande 
□ Annan................................................... 

 
 

Ort och datum 
 
 

Namnteckning 
 
 

 


