Motion
Bättre studiero i våra skolor
Ett av de största problemen i dagens svenska skola är den brist på ordning och studiero
som finns i många skolor. Lärare och övrig skolpersonal lägger i allt för hög grad ner
mycket tid och energi på att skapa ett bra utbildningsklimat i skolan, med målet att nå ut
med sitt lärande till eleverna. Detta stora problem är kanske det problem som är allra
mest viktigt att stävja för att åter kunna ge den svenska skolan epitetet, ”En skola i
världsklass”.

Alla känner vi till de många misslyckanden där elever lämnar våra skolor med ej
godkända betyg, bristande kunskaper att genomföra vidare studier osv. Vi måste helt
enkelt bli bättre på att hjälpa elever till att lyckas i skolan.

Studieron i klassrummen är enormt viktig för att eleverna ska kunna lyckas med sin
utbildning. Tyvärr finns det elever som gör det nästan omöjligt för övriga elever att få den
studiero de behöver.

Här ser vi att lärarna har en viktig roll att spela. Lärarna måste här på bästa sätt utöva
sitt ledarskap, just ledarskapet är nyckeln till framgång.

Dagens skollag ger tillgång till många möjligheter/verktyg för att lärare ska kunna skapa
studiero i sitt klassrum. De disciplinära åtgärder som regleras i Skollagen är
omhändertagande av föremål, utvisning, kvarsittning, omplacering och avstängning.

Skolan får bara använda en disciplinär åtgärd om den står i rimlig proportion till sitt syfte
och övriga omständigheter. De åtgärder som vidtas får inte inskränka en elevs rätt till
utbildning.

Tyvärr får vi starka signaler om att lärare inte kan eller känner stöd för att använda de
möjligheter Skollagen medger. Stödet från rektorer till lärarna måste i dessa fall betonas
och stärkas, så länge man följer Skollagen.

Vi kan inte acceptera de gånger en lärare står ensam mot elev eller förälder utan stöd,
när läraren försökt skapa studiero för allas bästa genom att använda möjligheterna som
Skollagen medger.

Sverigedemokraterna anser att större fokus bör läggas på lärares befogenheter i
klassrummet och arbetet med att skapa studiero. Ansvarig skolnämnd måste engagera
sig mer i detta arbete. Detta kan ske genom större insyn i vilka ordningsregler som finns
i de olika skolorna samt genom riktlinjer som ger rektorer och lärare en tydlig signal om
att förtroendevalda i Malmö stad förväntar sig att vuxna ska bestämma i skolan och att
lärare ska visa ledarskap i klassrummet.

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
-

Att uppdra åt grundskolenämnden att med stöd i skollagen utarbeta riktlinjer
omkring hur skolpersonal ska främja studiero.

-

Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att med stöd i skollagen
utarbeta riktlinjer omkring hur skolpersonal ska främja studiero.

-

Att uppdra åt grundskolenämnden att uppdra åt grundskoleförvaltningen att
årligen redogöra grundskolornas ordningsregler för grundskolenämnden.

-

Att uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att uppdra åt gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen att årligen redogöra gymnasieskolornas
ordningsregler för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

-

Att grundskolenämnden i samverkan med gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden årligen arrangerar en konferens för skolpersonal där
man lyfter upp lärarnas befogenheter i Malmö stad samt betonar vikten av
studiero inom utbildningsväsendet.

-

Att grundskolenämnden och gymnasienämnden ger möjlighet till vidareutbildning
för den skolpersonal som vill/behöver utveckla sitt ledarskap.
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