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Dnr GFN 2017/140

§ 121 Motion från Sara Sixten (M) om att införa
gemensamma ordningsregler i Haninges
skolor
Sammanfattning

Sara Sixten (M) föreslår i motion till kommunfullmäktige att
uppdra åt grund- och förskolenämnden att initiera ett arbete med
gemensamma ordningsregler för Haninges grundskolor i samarbete
med representanter för eleverna och rektorerna.
Förvaltningens synpunkter

Motionären framför att det skulle vara okänt för de flesta elever
och föräldrar vilka ordningsregler som gäller i varje grundskola i
Haninge. Detsamma skulle gälla vilka konsekvenser som drabbar
elever som bryter mot reglerna.
Av motionen framgår också följande fakta:
Enligt skollagen 5 kap.5§ ska ordningsregler finnas för varje
skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av elever och följas
på varje skolenhet. Det är rektor som beslutar om ordningsregler.
På utbildningsförvaltningen pågår ett arbete med att ta fram
informationsmaterial till vårdnadshavare för att ge vårdnadshavarna
en klar bild över sina rättigheter, skyldigheter och kontaktvägar.
Det informationsmaterial som berör grundskolan beräknas vara
färdigt för distribution under november 2017.
Exempel på vad informationsmaterialet kommer att omfatta:
Roller och ansvar
Samverkan mellan skola och vårdnadshavare
Hjälp och stöd till föräldrar
Trygghet och studiero
Lista på disciplinära åtgärder
Hur man framför klagomål
Förvaltningen anser att varje skolas ordningsregler utgår från den
enskilda skolans behov och att de ska utformas enligt gällande
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regelverk.
Förvaltningen uppdrar åt grundskolechefen
Att ta upp frågan i rektorsgruppen för att säkerställa att alla
grundskolor har ordningsregler utarbetade enligt gällande regelverk
Att ordningsreglerna kommuniceras med elever, personal och
vårdnadshavare samt
Att förvissa sig om att publicering av skolans ordningsregler görs
på skolans hemsida.

Underlag för beslut

- Motion från Sara Sixten Moderaterna i Haninge Dnr KS
2017/227.
- Skollagen(2010:800), 5 kap. 5§.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden överlämnar förvaltningens yttrande
till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Överläggningar i grund- och förskolenämnden

Vid nämndens sammanträde yrkar Sedat Dogru (M) bifall till
motionen.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden överlämnar förvaltningens yttrande
till kommunstyrelsen.
Sedat Dogru (M) reserverar sig mot beslutet.
__________
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Expedieras: Akt, registrator kommunstyrelseförvaltningen
För verkställighet: Grundskolechef, rektorer
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