Trygg skolmiljö- stärk barnens känsla av att vara säker i skolan
Att återse kamrater och lärare efter ett långt sommarlov är för de allra flesta barn förknippat med
glädje. Men inte för alla.
Generellt sett är tryggheten i våra skolor stor och blir allt bättre. 85-90 procent av eleverna känner
trygga i sin skola (varierar i olika årskurser), men vi är inte nöjda förrän alla elever känner sig trygga.
Årets föräldrar och elevenkät från årskurserna 3,6 och 8 i Nacka, visar att mellan två till fyra elever
per klass upplever sig otrygga. Konsekvenserna av otrygghet, med exempelvis upprepade kränkningar
och diskriminering, påverkar skolresultaten och kan dessutom vid långvarig otrygghet med
exempelvis mobbning ge livslånga ärr.
Vi (M) vill att alla barn ska känna sig trygga i sin klass. Frågan är prioriterad för oss. Trygghet är ett
mänskligt grundbehov och fullständigt avgörande för inlärning och välmående.
Vi önskar därför förstå och veta mer om hur skolornas lokala arbete ser ut för att skapa trygga elever.
Hur ser deras rutiner ut för det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet som behövs för att
förhindra trakasserier och kränkande behandling? Hur agerar man vid mobbning? Droger är ett
tilltagande problem bland äldre elever, hur bidrar skolorna för att stävja detta? Fungerar kontakterna
med socialtjänsten och polisen? Finns miljöer i skolan som känns obehagliga att vara på? Vi behöver
dels få kunskap om hur skolorna faktiskt arbetar, dels för att hjälpa oss politiker att fatta rätt beslut om
nya insatser.
Med anledning av ovanstående initiativ föreslås Utbildningsnämnden att ge tjänstemännen på
utbildningsenheten i uppdrag att
 Undersöka hur skolornas rutiner ser ut kring det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet?
Hur agerar man vid mobbning? Finns det åtgärdsprogram baserat på forskning och beprövad
erfarenhet? Droger är ett tilltagande problem bland äldre elever, hur bidrar skolorna för att stävja
detta? Fungerar kontakterna med socialtjänsten och polisen? Finns ex miljöer i skolan som känns
obehagliga att vara på?
 Återkomma med redogörelse.
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