Akademikerförbundet SSR
Eskilstuna kommun

Till Barn- och Utbildningsnämnden
Hej,
Akademikerförbundet SSR har över 400 medlemmar i Eskilstuna kommun och vi organiserar
beteendevetare, chefer, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare samt socionomer och andra inom socialt
arbete.
På Barn- och Utbildningsförvaltningen är en stor del av våra medlemmar skolkuratorer. Vi har under flera
år försökt att arbeta med BOU för att tydliggöra exempelvis kuratorns roll, arbetsmiljö och förutsättningar.
På vissa skolor har man valt att anställa heltidskuratorer, men vi ser också flera exempel på då
kuratorstjänster plockas bort eller nedprioriteras. Enligt skollagen 2 kap 25§ ska elevhälsan främst vara
förebyggande och hälsofrämjande. Våra medlemmar berättar om en ansträngd arbetssituation där nästan all
tid får läggas på individärenden, akuta insatser samt handledning av lärare. Våra medlemmar har en viktig
roll och de ser att deras kompetens kan användas för att stödja elevernas måluppfyllelse och målet om en
likvärdig skola. Med tidiga skolsociala insatser ökar möjligheten för eleverna att tillgodogöra sig
undervisningen. För att detta ska kunna uppnås behöver organisationen en större förståelse för kuratorns
roll och specifika kompetens. Antalet kuratorer behöver utökas och tilliten till professionen förbättras för
att klara detta.
Media har nyligen uppmärksammat att hot, våld och kränkningar av personal i skolan har ökat inom
Eskilstuna kommuns skolor samt att likvärdigheten mellan skolorna när det gäller tillgången till kurator
inom elevhälsan är bristfällig. Vi har frågat våra medlemmar hur de upplever situationen och de beskriver
att de inte är utsatta på samma sätt som exempelvis lärare, men att de ser problemen och att de med sin
kompetens kan bidra i arbetet med att skapa en lugnare och tryggare miljö i skolan om de får
förutsättningar att hinna fånga upp elever i behov av stöd och hjälp och arbeta förebyggande- och
hälsofrämjande i enlighet med skollagen och de av BOU framtagna riktlinjer för den centrala elevhälsan.
En annan aktuell fråga är arbetet med införande av kompletterande kompetenser. Vi anser att det är mycket
viktigt att de nya rollerna blir tydliga så att det inte riskerar att skapa otydlighet i organisationen.
För att säkerställa elevers rätt till skolkurator vill Akademikerförbundet SSR att Eskilstuna kommun,
specifikt Barn- och Utbildningsnämnden, svarar på följande frågor:


Utreder hur elevers tillgång till skolkuratorer i realiteten säkerställs? I utredningen ska finnas en
nulägesbeskrivning där antal skolkuratorer och de enskilda kuratorernas elevunderlag framgår.
Socioekonomiska faktorer tillsammans med statistik kring arbetsbelastning ska beaktas.



Att löpande dialog förs med kuratorer på olika nivåer i organisationen kring hur kuratorns uppdrag
ska tydliggöras samt hur kompetens inom det psykosociala fältet tillvaratas?



Upprättar en plan för att utöka antalet skolkuratorer? Målet är minst en skolkurator per skola och
maximalt 300 elever per skolkurator.

Vill nämnden veta mer eller träffa oss är ni varmt välkommen att ta kontakt via: ssr@eskilstuna.se eller på
telefon 016-710 54 09.
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