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Dnr GFN 2019/243

§9

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.
Förvaltningens synpunkter

Motionärerna framför att skolan ska erbjuda alla elever en trygg
och utvecklande lärmiljö. Detta innebär att lugn och ro i klassrum
och korridorer ska vara en självklarhet. Det framförs att tidiga och
tydliga insatser ska användas i det förebyggande arbetet.
Det är beklagligt att tryggheten inte upplevs som eller är
tillfredsställande trots att 82 procent eleverna i årskurs 8 Instämmer
helt och hållet eller Stämmer ganska bra på påståendet Jag känner
mig trygg i skolan Haninge skolenkät, ett utfall som ligger i paritet
med riket i övrigt.
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, KS 2018/167 har insatser påbörjats
bland annat med installation av kameror. En utvärdering av
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skolornas erfarenheter och upplevelser av dessa kommer att
genomföras efter årsskiftet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har anställt fyra fältassistenter, en
funktion som i första hand styrts till skolor med högstadium såväl i
förebyggande syfte som för att stötta skolor där incidenter
förekommit.
Så ger vi ditt barn bra förutsättningar i skolan
Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett informationsmaterial,
som riktar sig till vårdnadshavare med barn i grundskola eller
förskoleklass i Haninges kommunala skolor, om samarbete, ansvar
och trygghet.
Under rubriken Så skapar vi en trygg skola tillsammans beskrivs
hur Haninge kommuns skolor arbetar för att skapa en trygg skola,
tillsammans med eleverna och dig som förälder.
Kvalitetsrapport värdegrund - Förskola, grundskola och
grundsärskola
I Kvalitetsrapport värdegrund - Förskola, grundskola och
grundsärskola, Dnr GFN 2019/166 identifieras förbättringsområden
som leder till ökad trygghet, studiero och ett ökat elevinflytande.
Analysen av resultat av enkäten ligger till grund för rapporten och
utgår från Haninge kommuns skolenkät till eleverna i årskurs 4 och
8 vårterminen 2019.
Elevhälsoenkäten
Inför elevernas hälsosamtal med/ hälsobesök hos skolsköterska i
årskurserna 4 och 7 fyller eleverna i en hälsoenkät.
I denna enkät ställs frågor kring trygghet och arbetsro.
Effekter av insatser
En analys av de exempel på effekter som skolorna lyft som
påverkat elevernas upplevelse av trygghet visar sig ökad vuxennärvaro. Positiva effekter är förtroendefulla relationer mellan elev
och personal. Bristande ledarskap och hög personalomsättning är
faktorer som upplevs ha en negativ påverkan på såväl trygghet som
studiero. Avsaknad av tydliga och gemensamma lektionsstrukturer
upplevs ge negativa effekter är andra faktorer som påverkar.
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Flera av de effekter som upplevs ge ökad trygghet och studiero är
att hänföra till skolans inre arbete.
Grundskolan har under året utvecklat och stärkt sitt systematiska
kvalitetsarbete utifrån ett nära samarbete med Skolverket inom
projektet Samverkan för bästa skola.
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 i Haninge skolenkät
och Elevhälsoenkäten på fråga om upplevd trygghet i skolan
uppvisar en nivå mellan 82 procent och 90 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 2019/243
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar att förvaltningens
synpunkter överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.
Överläggningar i arbetsutskottet

Alexandra Anstrell (M) yrkar på följande ändringsyrkande:
1. Grund- och förskolenämnden förslår kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Ordförande Tobias Hammarberg (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
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Propositionsordning i arbetsutskottet

Tobias Hammarberg (L) ställer ordförandens förslag mot
Alexandra Anstrells (M) ändringsyrkande. Ordföranden finner
att arbetsutskottet har bifallit ordförandens förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förvaltningens förslag.
Överläggningar i grund- och förskolenämnden

Alexandra Anstrell (M) yrkar på att nämnden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot
Alexandra Anstrells (M) ändringsyrkande. Ordföranden finner att
nämnden har bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstning
begärs.
Omröstningsresultat

De som röstar ja röstar på arbetsutskottets förslag till beslut. De
som röstar nej röstar på Alexandra Anstrells (M) ändringsyrkande.
Sex röstar ja och tre röstar nej. Ordföranden finner att nämnden har
bifallit arbetsutskottets förslag till beslut.
Tobias Hammarberg (L), Ann-Christine Erlandsson (S), Marja
Väisänen (S), Håkan Persson (C), Henric Malmvall (KD) och
Margareta Ekström (V) röstar ja.
Alexandra Anstrell (M), Sverre Ekdahl (M) och Kent Svensson
(SD) röstar nej.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar att förvaltningens
synpunkter överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.
Reservationer

Alexandra Anstrell (M), Sverre Ekdahl (M) och Kent Svensson
(SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
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Expedieras: Akt, registrator kommunstyrelseförvaltningen

Utdragsbestyrkande

