Motion till KF 2020-04-14
I Stockholms stad har man inrättat en särskild skolakut sedan 2012, en enhet som tillfälligt
tar emot elever med olika former av problem, där de kan få hjälp. Skolakuten i Stockholm
har fått positiv respons från elever och skolor.
Stökiga elever kan både förstöra för sig själva och andra. De här beteendena kan ofta vara
ett rop på hjälp. Och skolhuvudmannen har samtidigt en skyldighet att se till att det är tryggt
och säkert på skolan. För eleven kan det vara en möjlighet att äntligen få hjälp med sitt
beteende.
Den som utsätter andra och stör upprepat måste få hjälp att komma ur detta beteende och
ändå gå i skolan. På skolakuten ska det finnas lärare, kuratorer och annan elevhälsopersonal,
som samlat kan lösa en akut situation. Sedan kan en del komma tillbaka till skolan, medan
andra behöver göra ett skolbyte – komma till en ny miljö där de inte behöver leva upp till
negativa förväntningar.
Skolakuten ska kunna bidra till att fler elever når målen och att man minskar risken att
utsättas för mobbning, våld och kränkningar. Skolan har en skyldighet att erbjuda utbildning
till alla elever. Vi ser att det inte fungerar helt i dag, och skolan är ganska ensamma i det här
arbetet. Med hjälp av en skolakut kan eleverna få den utbildning och stöd de behöver utan
att någon ska lida för det
Syftet med skolakuten är inte att straffa någon elev. Det handlar först och främst om att
upprätthålla trygghet och studiero för övriga elever i klassen och på skolan. Elever som hotar
andra elever eller förstör undervisningen ska inte få fortsätta göra det. Samtidigt behöver de
eleverna också stöd och en ny undervisningsmiljö för att komma på rätt bana
Möjligheten till placering i skolakuten syftar till att ge eleven en fungerande skolgång genom
tillfällig placering vid annan skolenhet under en begränsad tid (skollagen 5 kap 13 §) och
samtidigt skapa goda förutsättningar för eleven att återvända till sin skola. Eleven ska följa
sin ordinarie skolans arbete under tiden på skolakuten.

Förslag till beslut
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1. Att kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna till en skolakut för akuta placeringar av elever i grundskolan som på
grund av disciplinära åtgärder tillfälligt behöver flyttas från den egna skolan.
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