LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Barn‐ och utbildningsnämnden

2006‐04‐26

50

Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott

2006‐04‐11

00:4

Sida

101

Kommunstyrelsen, utv enheten

Motion om temadagar i skolan om mäns våld mot kvinnor och
sexuella trakasserier
06.35 008
Jonas Brännberg, för rättvisepartiet socialisterna, har i motion föreslagit att
kommunfullmäktige ger barn‐ och utbildningsnämnden följande uppdrag:
”Att, till att börja med som ett försök, ordna temadagar för lärare och elever,
lämpligen på högstadiet och gymnasiet, på temat: stoppa mäns våld mot
kvinnor och sexuella trakasserier.”
Kommunstyrelsen begär barn‐ och utbildningsnämndens yttrande.
Förvaltningens förslag till yttrande:
Brännberg beskriver i sin motion hur antalet anmälda våldtäkter, försök till
våldtäkter och misshandel av kvinnor ökat dramatiskt i Sverige. Även i Luleå
har tendensen varit densamma.
Många åtgärder behövs för att öka tryggheten, bekämpa kvinnoförtrycket och
stoppa våldet. En åtgärd som Luleå kommun skulle kunna genomföra, enligt
Brännberg, för att öka kunskapen och insikten hos lärare och elever är att
genomföra temadagar i skolan under temat ”Stoppa mäns våld mot kvinnor
och sexuella trakasserier”.
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen som begär in
ett yttrande från barn‐ och utbildningsnämnden.
Skolan har enligt läroplanen en viktig uppgift när det gäller att förmedla och
förankra de grundläggande värdena som vårt samhällsliv vilar på. Skolan ska
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arbeta för att alla elever tar avstånd från att människor utsätts för förtryck.
Alla som arbetar i skolan skall aktivt motverka trakasserier och förtryck samt
visa respekt för den enskilda individen.
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med de svaga och utsatta
är de värden som skolan skall gestalta och förmedla”. Ur Lpo 94
Även i de samhällsorienterande ämnenas kursplaner återfinns tydliga
formuleringar kring skolans uppdrag att ge eleverna kunskap för att agera i
ett demokratiskt samhälle utan våld och trakasserier. I de
samhällsorienterande ämnena ingår till exempel att:
•
tolka, förankra och försvara demokratin
•
diskutera och reflektera över identitet, sexualitet och jämställdhet
•
klart ta ställning mot sådant som innebär kränkningar av andra
I Luleå kommuns skolplan utgör Värdegrunden ett av tre utvecklingsområden
som barn‐ och utbildningsnämnden prioriterat. Vikten av att hävda
värdegrunden och fördjupa lärandet i värdegrundsfrågor betonas tydligt. All
personal har ett stort ansvar enligt skolplanen för att förebygga, upptäcka och
åtgärda all form av kränkande behandling.
För att ytterligare öka kunskapen hos skolledare och pedagoger kring en
gemensam värdegrund så deltar Luleå kommun i ett genuspedagogiskt
skolprojekt ”Forma framtiden”. Projektet finansieras av bl a EU,
Länsstyrelsen, kommunerna i Norrbotten, myndigheten för skolutveckling
och regionalt utvecklingscenter.
Målet för projektet är att bidra till en jämställd skola. Utgångspunkten är att
det är strukturen i skolan som måste förändras samt att de professionella
aktörerna måste få mer kunskap om vilken roll makt och kön spelar. Projektet
syftar till att skapa en större medvetenhet och handlingskraft och
förändringen måste börja hos de vuxna.
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Fövaltningens förslag till beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden föreslår att motionen anses besvarad genom
att konstatera att:
•

grundskolan och gymnasieskolan i Luleå kommun redan nu på ett
professionellt sätt arbetar förebyggande och motverkar all form av
kränkande behandling, mobbning, våld och trakasserier utifrån de
uppdrag som tydligt beskrivs i Lpo 94, kursplanerna och Luleå
kommuns skolplan.

•

en omfattande utbildningsinsats för närvarande genomförs av
skolledare och pedagoger genom de det genuspedagogiska projektet
”Forma framtiden” som syftar till att bland annat kommunala och lokala
handlingsplaner för det praktiska jämställdhetsarbete formuleras.

Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Annika Sundström (v) att
förvaltningen får i uppdrag att årligen rapportera hur arbetet med de i
motionen aktualiserade frågorna bedrivs.
Ordföranden prövar yrkandet och finner att det bifallits.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag med det tillägget att det sker en årlig rapportering till
barn‐ och utbildningsnämnden om arbetet med de i motionen aktualiserade
frågorna.
__________
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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