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Dnr GVN 2019/91

§5

Svar på motion från Alexandra Anstrell (M)
och Sara Sixten (M) om att införa
gemensamma ordningsregler för Haninges
skolor

Sammanfattning

Alexandra Anstrell (M) och Sara Sixten (M) har i en motion till
kommunfullmäktige om att införa gemensamma ordningsregler för
Haninges skolor föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att:
Uppdra till utbildningsförvaltningen att arbeta fram gemensamma
ordningsregler för Haninges kommunala skolor i samarbete med
representanter från elever, föräldrar, lärare och rektor.
Under 2017 behandlas en motion i samma syfte. (Motion från Sara
Sixten (M) om att införa gemensamma ordningsregler i Haninges
skolor GFN Dnr 2017/140). Motionen ansågs besvarad med
motiveringen att utbildningsförvaltningen ansåg/anser att varje
skolas ordningsregler utgår från den enskilda skolans behov och att
de ska utformas enligt gällande regelverk.
Grundskolechefen fick i uppdrag:
-

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(webbplats)

-

Motionärerna konstaterar i sin skrivelse att kommunen inte
har vidtagit tillräckligt med åtgärder för att upprätthålla
punkt 2.

Förvaltningens synpunkter

Motionärerna framför att skolan ska erbjuda alla elever en trygg
och utvecklande lärmiljö. Detta innebär att lugn och ro i klassrum
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och korridorer ska vara en självklarhet. Det framförs att tidiga och
tydliga insatser ska användas i det förebyggande arbetet.
Utbildningsförvaltningen delar motionärernas åsikt om att det är
beklagligt att tryggheten inte upplevs som eller är tillfredsställande.
Ordningsregler är ett trygghetsskapande verktyg som kan öka den
upplevda tryggheten om reglerna följs.
Inom ramen för kommunfullmäktiges uppdrag Åtgärder för ökad
trygghet i och utanför skolan, dnr KS 2018/167 har insatser
påbörjats bland annat med installation av kameror. En utvärdering
av skolornas erfarenheter och upplevelser av dessa kommer att
genomföras efter årsskiftet.
Utbildningsförvaltningen fortsätter under 2020 sitt
trygghetsskapande arbete med åtgärder utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. En hemställan hos kommunfullmäktige
om att tilldelas medel av de avsatta driftmedlen för ökad trygghet i
och utanför skolan har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
med 500 tkr för detta ändamål har.
Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett informationsmaterial,
som riktar sig till vårdnadshavare för en elev som går på kommunal
gymnasieskola i Haninge, om samarbete, ansvar och trygghet Så
ger vi din tonåring bra förutsättningar i gymnasiet. Broschyren
finns på
https://www.haninge.se/globalassets/forvaltningsspecifikt-globaltinnehall/utbildningsforvaltningen/dokument/information_till_vardn
adshavare_gymnasiet_a51.pdf
I Kvalitetsrapport gymnasieskola/vuxenutbildning 2019, dnr GVN
2019/69 identifieras förbättringsområden som leder till ökad
trygghet, studiero och ett ökat elevinflytande.
Båda gymnasieskolorna har uppdaterade och tydliggjorda
ordningsregler. Ordningsreglerna har tagits fram tillsammans med
elever och personal och revideras årligen.
De båda gymnasieskolorna har vidtagit egna åtgärder för att öka
tryggheten på inom skolan. På Fredrika Bremergymnasiet har nya
inpasseringskort med foto för samtliga elever införts. Ett nytt
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trygghetsteam påbörjade sitt arbete i månadsskiftet augusti
/september 2019.
På Riksäpplet har förutom att kameror installerats även i
gymnasiesärskolans alla lokaler kompletterats med personlarm. För
att skapa snabbare kommunikation har fler telefoner anskaffats.
Passerkort för samtliga (elever och personal) som ska vistas i
skolans lokaler har införts. Personal inom gymnasiesärskolan har
fått kunskaper i hur man bemöter och lugnar ner en utagerande och
frustrerad elev samt hur man som personal kan skydda både sig
själv och människor i omgivningen vid ett eventuellt fysiskt
angrepp. Personalen har också utökats med en kurator och två
elevassistenter.
Utbildningsförvaltningen anser sig ha ett väl utvecklat arbete för att
åtgärda och genomföra förebyggande insatser för att skapa trygghet
i Haninges kommunala skolor. Elevernas svar från
Gymnasieantagningens elevenkät och Elevhälsoenkäten på fråga
om upplevd trygghet i skolan uppvisar en nivå på mellan 84 och 95
procent.
Som skollagen (2010:800), 5 kap. Trygghet och studiero 5§
Ordningsregler är formulerad ”Ordningsregler ska finnas för varje
skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas
upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler.” ges
inte utrymme för att ha samma regler på/ gemensamma regler för
alla skolor.
Underlag för beslut

- Motion till KF 2019-10-07 Införa gemensamma ordningsregler
för Haninges skolor. Dnr KS 2019/476.
- Tjänsteutlåtande – Svar på motion om att införa gemensamma
ordningsregler för Haninges skolor Dnr GVN 2019/91.
Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att
förvaltningens synpunkter överlämnas till
kommunstyrelseförvaltningen.
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Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Enligt förvaltningens förslag. Michael Axelsson (M) deltar inte i
beslutet.
Överläggningar i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Michael Axelsson (M) och Erika Olofsson (SD) yrkar på att
nämnden föreslår fullmäktige att bifalla motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Michael Axelssons
(M) och Erika Olofssons (SD) ändringsyrkande. Ordföranden
finner att nämnden har bifallit arbetsutskottets förslag till beslut.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att
förvaltningens synpunkter överlämnas till
kommunstyrelseförvaltningen.
Reservationer

Michael Axelsson (M), Claes Månsson (M) och Erika Olofsson
(SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, registrator kommunstyrelseförvaltningen
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