KLAGOMÅL

Sida 1 (2)

På verksamheten
Barn- och utbildningsförvaltningen

Uppgifter

Information om rutiner vid klagomål finns på sidan 2

Datum

Enhet

Barnet / elevens namn
Vårdnadshavare / Förälderns namn
Utdelningsadress
Telefon bostaden

Postnummer
Telefon mobil

Telefon arbetet

Ort

E-post

Vårdnadshavare / Förälderns namn
Utdelningsadress
Telefon bostaden

Postnummer
Telefon mobil

Telefon arbetet

Ort

E-post

Ärende

Mottagare
Namn

Datum

Utredning och åtgärder

Skriftligt svar ska delges inom 14 dagar
Postadress

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5
Lindesberg
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

© Copyright Lindesbergs kommun 2011-11-21

Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen. www.pul.nu

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015

Blanketten finns på www.lindesberg.se

Sida 2 (2)

Barn- och utbildningsförvaltningen

Rutiner vid klagomål på verksamheten

Möjlighet att lämna klagomål mot utbildningen finns reglerat i Skollagen kapitel 4 § 8.
I Lindesbergs kommuns skolor och förskolor sker det genom att vårdnadshavare,
elever och andra intressenter ges möjlighet att muntligt eller skriftligt lämna klagomål
på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. I syfte att utveckla och förbättra
verksamheterna är det angeläget att klagomål framförs till den det berör.
Lämpligen sker det genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till den händelse
som lett till att klagomål framförs.
Klagomål från barn och elever, vårdnadshavare eller annan intressent lämnas till berörd
lärare eller annan berörd personal.
Gäller det hel skola eller förskola vänder man sig till ansvarig rektor/förskolechef.
Klagomål gällande rektors eller förskolechefs tjänsteutövning lämnas till respektive
verksamhetschef och gällande verksamhetschef till förvaltningschef.
Klagomål kan riktas mot enskild person, organisation eller barn/elev.
När skriftligt klagomål framförs finns en särskild blankett att använda. Blanketten lämnas
ifylld till ansvarig person inom berörd verksamhet (se andra stycket), som också ansvarar
för att en utredning sker och lämnar skriftligt svar inom 14 dagar.
Är man inte nöjd med utredningen och det skriftliga svaret kan man vända sig till
förvaltningschefen och barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun.

Barn- och utbildningsförvaltningen
2011-09-26

Postadress

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5
Lindesberg
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax
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kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se
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