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§

93

GRF-20222322

Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD)
om att upprätta policy för samverkan mellan hem och
skola

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett grundskolenämnden möjlighet till yttrande gällande ”remiss
angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upprätta policy för samverkan
mellan hem och skola”. I motionen efterfrågas att förskolenämnden, grundskolenämnden
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, att i samråd med varandra, ta fram och
upprätta en policy för samverkan mellan skola och vårdnadshavare. Detta för att enligt
motionären kunna stärka samverkan mellan hem och skola.
Grundskoleförvaltningen föreslår grundskolenämnden att yrka avslag på motionen då
samverkan mellan hem och skola regleras i de nationella styrdokumenten och det inte finns
något identifierat behov av att införa en policy för detta i grundskoleförvaltningen.
Beslut
Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
yrkar avslag på motionen.
2. Grundskolenämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
Reservationer och särskilda yttranden
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftig reservation.
Yrkanden
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar att grundskolenämnden beslutar att avslå förvaltningens
förslag till yttrande samt föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordföranden yrkar att grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till
yttrande och yrkar avslag på motionen samt att grundskolenämnden skickar yttrandet till
kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att grundskolenämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till yttrande samt
föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen, dels ordförandens förslag att
grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och yrkar
avslag på motionen samt att grundskolenämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden
beslutar att godkänna grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och yrkar avslag på
motionen samt att grundskolenämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse GRNAU 220610 Remiss angående motion om att
upprätta policy för samverkan mellan hem och skola
•
Förslag till yttrande GRN 220621 Remiss angående Motion av Nima Gholam
Ali Pour (SD) om att upprätta policy för samverkan mellan hem och skola
•
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upprätta policy för
samverkan mellan hem och skola
•
§66 GRNAU Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om
att upprätta policy för samverkan mellan hem och skola
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Reservation
Grundskolenämnden
Ärendenummer: GRF-2022-2322

Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om att upprätta policy för
samverkan mellan hem och skola
Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att förskolenämnden,
grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska i samråd med varandra ta
fram och upprätta en policy för samverkan mellan skola och vårdnadshavare.

I förslaget till yttrande så förordas det att kommunfullmäktige ska avslå motionen då samverkan
mellan hem och skola regleras i de nationella styrdokumenten.

Det som står i de nationella styrdokumenten är mer principer som fastslår följande:
•

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de
bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomarnas utveckling och lärande.

•

Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man
tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

•

Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation,
trivsel och kunskapsutveckling och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga
situation och iaktta respekt för elevens integritet.

Det borde vara uppenbart för de flesta att dessa är principer som ska fyllas med substans. Det är
viktigt att denna substans kan ha en viss likvärdighet genom vägledning av den kommunala
huvudmannen, i form av en policy. Det är en sådan policy Sverigedemokraterna vill se.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

6

Det är även märkligt att grundskolenämndens arbetsutskott i förslaget till yttrande inte anser att det
finns något behov av att införa en lokal policy för samverkan mellan hem och skola. Så sent som i
mars godkände grundskolenämnden, med knapp majoritet, riktlinjer för grundskoleförvaltningen
gällande fastande elever. Enligt det politiska styret finns det behov i Malmös skolor för riktlinjer när
det gäller fastande elever men det finns inget behov för en policy för samverkan mellan hem och
skola. Detta är högst upprörande och visar vad det politiska styret i Malmö egentligen prioriterar
inom skolområdet.

Sverigedemokraterna menar att ett policydokument som berör samverkan mellan skola och
vårdnadshavare är ett verktyg i arbetet för en förbättrad och mer systematisk samverkan mellan
Malmös skolor och skolbarnens vårdnadshavare. Det är viktigt att en policy som tas fram av
skolnämnderna förankras i verksamheten och att en grund upprättas med möjlighet till lokala tillägg
ute bland enheterna. Det som finns i läroplanen är ett ramverk och inget mer. Det är beklagligt att
det politiska styret inte förstår detta och abdikerar från uppdraget att skapa likvärdighet omkring
samverkan mellan hem och skola.

Sverigedemokraterna yrkade att förslaget till yttrande skulle avslås och att grundskolenämnden
skulle förorda att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet.

________________________

________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ulf Blomström (SD)

________________________
Nichodemus Nilsson (SD)
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