
 

 

HÅSLÖVS BYASKOLA 
Klass_________________ Ansvarig pedagog______________________________ 
 
Elevens namn_________________________________ 

Läsåret 2019/20 

Härmed avsäger vi oss skriftligen lära känna samtal eller IUP samtal för vårt barn.  
 
Underskrift: 
Vårdnadshavare1: _________________________________________Dat:_____________________ 
 
Vårdnadshavare2: _________________________________________Dat:_____________________ 
 
Observera, båda vårdnadshavare måste avsäga sig detta skriftligen vid gemensam vårdnad. Vid ensam 
vårdnad måste ni tidigare delgett den informationen till skolan, det är då endast gällande 
vårdnadshavare som ska avsäga sig detta.  

Lagtext om vem som ska närvara på ett samtal:  
Det som gäller angående barn och elevers utveckling i skolan regleras i 3 kap Skollagen. 

Ett utvecklingssamtal riktar sig till elev och vårdnadshavare, enligt 3 kap 4 § Skollagen. 

Det är alltså vårdnadshavare som ska närvara på ett utvecklingssamtal, ev sambo kan närvara i 
hens sällskap. Skolan godtar inte fullmakt för att kringgå detta!  

En förälder som inte har vårdnaden om sitt barn, till exempel, har inte samma rätt som 
vårdnadshavaren vad gäller att ta del av vissa uppgifter som rör barnet eller att delta på 
utvecklingssamtal. En förälder som inte är vårdnadshavare ska dock hållas underrättad om sitt 
barns skolgång till den del det är möjligt men hur mycket man har rätt veta är beroende av om 
man är vårdnadshavare eller inte.  

Hänsyn måste dock alltid tas till sekretessbestämmelserna vad gäller barnets situation i skolan, 
oavsett vem man informerar. Sekretess för enskild i grundskola och gymnasieskola, m.m regleras 
i 23 kap 2 § Offentlighets- och sekretesslagen. Huvudregeln är vidare att sekretess som ska 
skydda ett barn också gäller i förhållande till vårdnadshavaren. Sekretessen gäller dock inte i 
förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att 
bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter enligt 6 kap 11 § Föräldrabalken, 
om det inte kan antas att barnet lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren, 12 
kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen. Enligt 6 kap 11 § Föräldrabalken har alltså 
vårdnadshavaren både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga 
angelägenheter.  

Sammanfattning 

En person som inte är vårdnadshavare har inte rätt att delta på elevens utvecklingssamtal då det 
riktar sig till eleven och vårdnadshavaren. Utvecklingssamtalet kan beröra känsliga uppgifter om 
barnet som endast vårdnadshavaren har rätt att få kännedom om. 
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