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Motion till KF 2019-10-07
Införa gemensamma ordningsregler för Haninges skolor

Moderaterna vill att Haninge kommun ska ha Sveriges bästa skolor. Skolan ska erbjuda alla elever en
trygg och utvecklande lärmiljö. För oss är lugn och ro i klassrum och i korridorer en självklarhet.
Tidiga och tydliga insatser ska användas i det förebyggande arbetet.
Under 2017 behandlades Moderaternas motion om att införa gemensamma ordningsregler för
Haninges grundskolor. Motionen ansågs vara besvarad med motiveringen att förskolenämnden
beskrivit hur bestämmelserna kring ordningsregler ser ut samt förvaltningens insatser för att se
till att ordningsregler finns på varje skola och att detta kommuniceras med elever, personal och
vårdnadshavare. Vi kan idag konstatera att kommunen inte har vidtagit tillräckligt med åtgärder för
att upprätthålla just detta.
Idag hotas tryggheten i Haninges skolor. I slutet av augusti uppmärksammades ett flertal bråk på
Fredrika Bremergymnasiet. Detta resulterade i att tre ungdomar blev misshandlade. Sedan en vecka
tillbaka har vi nåtts av uppgifter om att ett antal elever misshandlat en mamma på en av Haninges
grundskolor. Nu har dessa skolor infört synliga inpasseringskort och kamerabevakning. Moderaterna i
Haninge kan konstatera att våra förslag om ökad kameraövervakning nu införs men alldeles för sent.
Denna negativa trend riskerar att missgynna utvecklingen för både ungdomar och samhället.
Moderaterna i Haninge tar detta på allvar och föreslår en mer övergripande satsning för att skapa
trygghet i Haninges kommunala skolor. Det är viktigt att ordningsregler uppmärksammas i skolorna,
lika så utanför. Föräldrar behöver ansvara för att upplysa deras barn och ungdomar om vikten av ett
bra arbetsklimat i klassrummet och i skolorna
Utbildning är nyckeln till goda framtidsutsikter och utveckling. Därför är det extra viktigt att skolan
ska vara en trygg plats för elever och lärare. Ingen ska lämnas efter eller hindras i sin utveckling. Inga
elever ska lämna grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna. Avsaknaden av ordning och reda
i Haninges skolor avspeglas även i elevernas resultat. Mer än 30 procent av eleverna i den
kommunala skolan når inte kunskapskraven i alla ämnen och endast 54 procent av eleverna i Åk 8
upplever arbetsro. Tydliga regler och ledarskap i klassrummet är helt nödvändiga för att bryta detta,
Nolltolerans ska råda mot våld, hot och trakasserier. Skolan ska flytta på mobbaren och inte på
offret. Ordning och reda i skolan skapar trygghet och arbetsro för de elever som behöver det allra
mest. För att ge även dessa elever möjligheten att lyckas med sina studier måste skolan erbjuda en
lugn studiemiljö.
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Moderaterna anser därför att gemensamma ordningsregler ska tas fram för Haninges kommunala
skolor.

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar

1.

Att uppdra till utbildningsförvaltningen att arbeta fram gemensamma ordningsregler för
Haninges kommunala skolor i samarbete med representanter från elever; föräldrar, lärare
och rektorer.

För Moderaterna

Alexandra Anstrell (M)

Sara Sixten (M)
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