2017-03-29

Nämndinitiativ från Miljöpartiet
Öka antalet trygghetsskapande åtgärder på Fröslunda-Skjulstaskolan.
De senaste dagarnas rapportering om förekomsten av våld och mobbing på FröslundaSkjulstaskolan är mycket allvarlig. Det är oacceptabelt att elever, personal och föräldrar upplever
skolmiljön som otrygg. Miljöpartiet i Eskilstuna välkomnar SVT Sörmlands granskning och anser
att direkta insatser nu behövs för att bryta den negativa trenden och stärka skolans
trygghetsarbete. Ytterligare åtgärder behövs också för att förbättra förtroendet mellan ledning
och personal samt mellan skola och föräldrar.

Mot bakgrund av vad som ovan framförts yrkar Miljöpartiet:
-

att ge förutsättningar för att öka antalet trygghetsskapande åtgärder och högre
personalnärvaro under raster samt att fler vuxna ska finnas på otrygga platser i
skolmiljön under skoltid.

-

Att ytterligare stärka skolans trygghetsskapande arbete genom att öka tillgång till
nödvändig kompetens- och personalresurser som krävs för att bryta den negativa
trenden.

/Faisal Hassan (MP)
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden
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Yttrande angående nämndinitiativ om att öka antalet
trygghetsskapande åtgärder på FröslundaSkjulstaskolan
Förslag till beslut
Nämndinitiativet anses besvarat.

Ärendebeskrivning
Faisal Hassan (Miljöpartiet) har den 2017-03-29 lämnat in ett nämndinitiativ om att
öka antalet trygghetsskapande åtgärder på Fröslund-Skjulstaskolan.
Faisal Hassan yrkar på följande:
-

Att ge förutsättningar för att öka antalet trygghetsskapande åtgärder och
högre personalnärvaro under raster samt att fler vuxna ska finnas på otrygga
platser i skolmiljön under skoltid.

-

Att ytterligare stärka skolans trygghetsskapande arbete genom att öka
tillgång till nödvändig kompetens- och personalresurser som krävs för att
bryta den negativa trenden.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver ett långsikt förbyggande
trygghetsskapande arbete i nämndens alla skolor. Extra insatser och åtgärder görs i
Fröslundskolan genom skolans ledning och personal, genom skolchef för
grundskolan och genom förvaltningen. Fröslundaskolan har förstärkta resurser i
form av ett strukturtillägg som har höjts årligen under ett antal år. Extra medel från
lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen tilldelas skolan såväl som extra
medel för lärarlönelyftet. Skolans lokalytor har utökats i form av Skjulsta campus
och ytterligare utbyggnationer pågår för utökade lokalytor för årskurs F-3. Extra
medel från Trygga Eskilstuna används under 2017 för trygghetskapande åtgärder i
samarbete med socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Därmed
kan nämndinitiativet anses besvarat.

Bakgrund

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

2017-04-03 /

2 (3)

Elevernas förhållningssätt mot varandra har blivit en ökad utmaning på många av
nämndens skolor. Det finns ett samband mellan lugn och trygg skolmiljö och stabil
situationen i det område skolan ligger i och hög grad av trygg personal och
framgång i arbetet med att förebygga och främja tryggheten i skolorna.
Det råder nolltolerans i alla våra skolor kring kräkningar och skolorna arbetar
förebyggande och främjande för ökad trygghet.
Förslundaskolan arbetar systematiskt och metodiskt med kräkningsutredningar
vilket gör att arbetet synliggörs och därmed kan granskas. Utvecklingsarbetet
bygger på att stärka skolans personal i arbetet med att förebygga att kränkningar
sker. Alla vuxna måste kunna känna sig trygga i hur de bidrar till att gemensamt nå
målet.
Skolan har bland annat:
• Tagit hjälp av förvaltningen i utvecklingsarbetet och bygger arbetet på att
ha koll och stärka personalen
• Via Elevhälsoteamet förtydliga uppdrag och roller
• Elevhälsoteamet stöder personal utifrån deras skiftande utbildning och
erfarenhet
• Alla rutiner och handlingsplaner är genomgångna
• Uppdaterad elevhälsoplan
Förvaltningen ställer också krav på att skolan:
• Målmedvetet arbetar mot kränkande behandling av barn och elever.
• Gör allt de kan för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för
kränkande behandling.
• Varje år gör en plan mot kränkande behandling. Den ska till exempel
innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och
förhindra kränkande behandling. Dessutom ska barn och elever engageras i
arbetet med att ta fram planen.
• Lever upp till den så kallade handlingsplikten. Den innebär att så snart
förskolan/skolan får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt
så måste de agera och ta reda på vad som hänt. De måste också göra allt de
kan för att det inte ska hända igen.
Skolchef för grundskolan och förvaltningen gör dessutom insatser för att stärka det
förebyggande trygghetsarbetet på Fröslundaskolan:
• Ett första möte med Elevhälsoteamet på Skjulsta campus i november 2016
för att följa upp trygghetsarbetet på skolan.
• Regelbundna träffar med rektor kring hur skolan ska arbeta med
Elevhälsoteamet, trygghetsteam samt hela personalgruppen.
• Träffar med trygghetsteam för samtal och diskussioner för att stärka arbetet.
• Föreläsning/dialog med personalgruppen kring uppdrag och
förhållningssätt.
• Stöd till rektor i att ta fram en gemensam plan för hur de skall stärka upp
arbetet kring normer och värden/trygghet och studiero via rektors ledarskap.
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HR-enheten har varit ute och informerat/haft dialog kring ansvaret som
medarbetare i skolan när det gäller tillsyn, bemötande, osv.
Alla kränkningsanmälningar perioden maj-nov 2016 har av förvaltningen
analyserat på individ, grupp och organisationsnivå.
Så fort ett barn förekommer upprepade gånger i anmälan om påbörjad
utredning av kränkande lämnar handläggaren över det till
utvecklingsenheten.
Den centrala elevhälsan ger stöd av psykolog som även gjort en
kartläggning kring stödåtgärder som andra aktörer såsom central elevhälsa
och utvecklingsenheten kan hjälpa till med.

Fröslundaskolan har en stark resursförstärkning. I nedanstående tabell kan utläsas
hur strukturersättningen per elev till Fröslundaskolan har ökat under ett antal år.
2014 - 19 495 kronor/elev/år
2015 - 22 322 kronor/elev/år
2016 - 27 855 kronor/elev/år
2017 - 29 549 kronor/elev/år (jämför Lundbyskolan 1 308 kronor/elev/år)
I lågstadiesatsningen inklusive fritidshemssatsningen har 3,7 miljon kronor
tilldelats skolan, vilket räcker till 8,6 tjänster om lönen är 26 000 kronor/person. I
lärarlönelyftet har skolan tilldelats extra resurser för höjda löner till fler lärare än i
nämndens andra grundskolor.
Genom utbyggnation av Fröslundaskolan med Skjulsta campus har skolan fått
utökade lokalytor. En utbyggnation med bland annat fem nya klassrum, grupprum,
bibliotek, och administrativa lokaler pågår för skolans årskurs F-3. Den utökade
ytan innebär 2,2 miljon kronor i ökad hyra för 2017, en kostnad som bärs av hela
grundskolan gemensamt.
Extra medel från Trygga Eskilstuna används under 2017 för trygghetskapande
åtgärder i samarbete med socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen
för att öka tryggheten och stärka studiero för elever på skolan.
Finansiering
Finansiering sker inom befintlig budgetram.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Åsa Lundkvist
Förvaltningschef

Hans Ringström
Skolchef grundskola

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
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