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Diarienr: KS-2018/00364

Fråga: Integration, trygghet och motivation,
skolvärdarnas förebyggande uppdrag;
Ulrika Edman (V)
Beslut
Efter ytterligare inlägg av Ulrika Edman och Peter Vigren beslutar
kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om frågan.

Ärendebeskrivning
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Ulrika Edman (V)
följande fråga till gymnasie- och vuxenutbildningens ordförande.
Integration, trygghet och motivation
– skolvärdarnas förebyggande uppdrag
På senaste kommunfullmäktige skapade Elmer Eriksson (M) en
interpellation Förekomsten av narkotika på alla Umeås högstadieskolor
en livlig debatt där alla politiker från höger till vänster lyfte vikten av det
förebyggande arbetet och fler vuxna i skolan. Specifikt lyftes
skolvärdarnas roll, samtidigt som skolvärdarna håller på att avvecklas.
Folkbladets artikel 180424 Narkotika i skolor skapade het debatt avslutas
med ”Det blev som tydligast när Anders Ågren, Moderaternas
gruppledare, föreslog ordningsvakter i skolan för att komma tillrätta med
problemet och där Hans Lindberg, Socialdemokraternas gruppledare,
svarade med att det redan finns skolvärdar”.
Skolvärdarnas uppdrag går främst ut på att skapa goda relationer med
ungdomar och skapa en god atmosfär på skolan, sätta gränser i enlighet
med skolans regler och värdegrund, förebygga bråk och hjälpa till vid
eventuella konflikter. Skolvärdarna skall även ingripa mot droger,
kriminalitet och skadegörelse, avvisa obehöriga besökare i enlighet med
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skolans regler. En ytterligare oerhört viktig del i skolvärdarnas jobb är att
stödja och motivera elever till en god skolgång, samt att samarbeta med
alla olika verksamheter såväl på skolan som utanför skolan, som
exempelvis skolledningen, elevhälsan, lärare, socialtjänstens fältgrupp,
ungdomspolisen, Umeå fritid, skolans serviceenhet, måltidsservice,
studie- och yrkesvägledare m.fl.
De elever som inte känner sig trygga i skolan är oftast inte heller
motiverade att vistas i skolans miljöer, då kan skolvärdarna finnas till för
dessa elever och använda sig av motiverande samtal. Skolvärdarna kan
också vara en vuxen som eleverna vänder sig till med berättelser om
övergrepp och kränkningar i skolmiljö eller utanför skolan.
Fråga:
- Hur kan ni prata om skolvärdarnas vikt i det förebyggande arbetet
samtidigt som ni avvecklar skolvärdarna?
Peter Vigren (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande
svarar:
Vi avvecklar inte skolvärdarna, utan UGS rektorer har skolvärdar där
rektorerna bedömer att de behövs. Gör enskilda rektorer bedömningen
att skolvärdarna inte behövs på deras enhet och att pengarna bör gå till
kompetenser där de gör mer nytta inom deras rektorsområde vore det
förmätet och antagligen också tveksamt rent juridiskt att försöka
överpröva det beslutet. Som Edman med all säkerhet känner till så är
skolan styrd av skollagen som också ger rektor all befogenhet att styra
över sin organisation. Detta förhållande är viktigt för att tillförsäkra
rektorerna sin professionalism och för att de ska kunna leda det
pedagogiska arbetet.
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