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Motion om att införa ordningsomdömen
Ylva Strutz och Thomas Olofsson, för folkpartiet liberalerna, anför följande i
en motion 2006-12-13.
En internationell undersökning visar att stöket i skolan blir allt värre. Svenska
elever skolkar, svär och slåss mest i västvärlden. Men ordningsproblemen är
inte lärarnas fel, det är skolpolitikens.
Under mer än trettio år har skolornas möjlighet att ingripa mot stöket minskat.
Alla lärare vill upprätthålla tryggheten i klassrummet, men politikerna har
dragit undan mattan för varje försök. Det obefintliga politiska stödet till de
lärare och rektorer som faktiskt vågar ta konflikter med elever gör att många
drar sig för att ens försöka.
Utvecklingen måste brytas. Vi vill ge lärarna de verktyg som krävs för att
skapa en trygg arbetsmiljö. Alla skolor ska ha tydliga ordningsregler som är
väl förankrade hos elever, lärare och föräldrar. Förebyggande åtgärder som en
välfungerande elevvård bestående av skolkuratorer, psykologer och
skolsköterskor ska finnas på alla skolor. I skollagen måste det tydligt stå vilka
befogenheter lärarna har för att komma tillrätta med stökiga elever.
Vi vill dessutom införa ett ordningsomdöme i alla elevers terminsbetyg. I
omdömet ska det framgå om eleven skolkar, kommer för sent till lektionerna,
är stökig och annat som ska leda till att åtgärder och resurser kan sättas in i
tid.
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Det är viktigt att understryka att en lugn och trygg studiemiljö inte är
detsamma som äldre tiders kadaverdisciplin eller vuxnas oinskränkta makt
över eleverna. Det handlar heller inte om att motverka aktiva och engagerade
elever. Tvärtom är ett bra klassrumsklimat, grundläggande trygghet och
ordning i skolan, en förutsättning för allt detta.
Det har i Luleås skolor förekommit tillräckligt många allvarliga incidenter
som får oss att ifrågasätta om tillräckliga signaler om begynnande
ordningsproblem når föräldrarna i tid.
Därför föreslår folkpartiet liberalerna kommunfullmäktige besluta
att

barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med
professionen, ta fram ett ordningsomdöme som ska införas i
kommunens skolor.

Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
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