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Återrapportering av uppdrag budget 2019: stärka arbetet med elevhälsan och
höja kvaliteten på sex-och samlevnadsundervisningen
STK-2020-400
Sammanfattning

I Malmö stads budget 2019 fick grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att tillsammans stärka arbetet med elevhälsan och höja
kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen.
I denna återrapportering beskrivs centrala elevhälsans ansvar för den del i uppdraget som
handlar om att stärka elevhälsan och Pedagogisk inspirations (PI) ansvar för den del i uppdraget
som handlar om att höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen i grund- och
gymnasieskolan. Delar av uppdraget har gjorts gemensamt medan andra har arbetats fram
utifrån respektive nämnds uppdrag.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner grundskolenämndens och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens återrapportering av uppdrag i budget 2019 om att stärka arbetet
med elevhälsan och höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen.
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200221 § 17 med Särskilt yttrande (SD)
Grundskolenämnden beslut 200225 § 29 med Särskilt yttrande (SD), (V) och (M+C)
Återrapportering från grundskolenämnden
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200414 Återrapportering av uppdrag i budget 2019 - Stärka
arbetet med elevhälsan

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-14
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Kommunfullmäktige 2020-05-20

SIGNERAD

2020-04-07

Beslutet skickas till
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Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ärendet

I Malmö stads budget 2019 fick grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att stärka arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på
sex- och samlevnadsundervisningen. Delar av uppdraget har arbetats fram gemensamt medan
andra har tagits fram utifrån respektive nämnds uppdrag och behov.
Elevhälsan
Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål. Det arbetet förutsätter en hög grad av samverkan inom elevhälsan men
också mellan elevhälsan, lärare, övrig personal på skolan och externa aktörer, för att kunna förstå
och stötta elever i det sammanhang de befinner sig i. För att stärka elevhälsans grunduppdrag
har riktade insatser genomförts:
 HBTQ-certifiering av elevhälsopersonal.
 Digitalisering
 Förvaltningsgemensam mottagningsverksamhet
Grundskolenämnden har genomfört utbildningsinsatser om normkritik och startat pilotprojektet
Systematiskt tillsammans för lärande (STfL) med syftet att stärka samarbetet mellan elevhälsoteam,
pedagogisk personal, elever och vårdnadshavare, så att de arbetar tillsammans för samsyn och
lärande, även gymnasieskolan Sankt Petri skola har testat verktyg och arbetssätt från STfL.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har bland annat tydliggjort uppdragsbeskrivningar för
de olika professionerna inom elevhälsan.
Höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen
För att kunna höja kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen har nämnderna utgått från
resultat från Skolinspektionens rapport om sex- och samlevnadsundervisningen 2018, samt
Skolverkets förslag till ändringar i läroplanerna avseende kunskapsområdet sex- och samlevnad.
Andra underlag som beaktats har varit storstadskartläggningen av hedersrelaterat våld och
förtryck från 2018 samt att Barnkonventionen blivit svensk lag 2020.
Under arbetets gång har undervisande lärare lyft behovet av att integrera ämnesområdet i övrig
undervisning som även rör deras kollegor. Med anledning av detta har en arbetsgrupp tagit fram
en processplan med syfte att stödja skolorna i att systematisera arbetet med ämnesområdet
sexualitet och relationer.
Inom vuxenutbildningen utgör resultaten från ett flerårigt utvecklingsarbete (där projektet SFISexuell hälsa och samlevnad har ingått) underlag i nuvarande undervisning. Undervisningen
syftar till att ge SFI-eleverna ett relevant språk om de söker vård och att de ska känna till sina
rättigheter och skyldigheter för att kunna påverka sin egen hälsa.
Det kommer att ske ett fortsatt arbete under 2020 med att utveckla sex- och
samlevnadsundervisningen utifrån tidigare uppsatta mål och eventuella förändringar som
Skolverkets förslag på nya skrivningar i läroplanerna avseende kunskapsområdet sex- och
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samlevnad medför.
Från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har (SD) lämnat särskilt yttrande.
Från grundskolnämnden har (SD) lämnat särskilt yttrande, (V) har lämnat ett särskilt yttrande
och (M) tillsammans med (C) har lämnat ett särskilt yttrande.
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