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Under de kommande åren kommer en kraftig elevökning att ske inom 19 av
Stockholms innerstads- och närförortsskolor. Det handlar om integreringen av
4200 nyanlända barn och ungdomar. Detta kommer föra med sig konsekvenser
och kommer ställa skolorna inför olika utmaningar inför framtiden.
Stockholms stad kan bemöta detta på följande:
1. Låta integrering föregås av noggrann analys.
2. Utöka resurserna för trygghetsskapande åtgärder.
3. Involvera vårdnadshavare och elever i det beslut som tas.
Skolborgarrådet Olle Burell (S) hävdade under frågestunden den 8 februari
att han med anledning av de 4200 nyanlända barnen som kommer att placeras
ut i 19 av Stockholms skolor ”kan garantera att de kommer göra allt för att
upprätthålla disciplin, ordning och reda och en god arbetsmiljö. Det svaret
finner jag vara otillräckligt.
Skolverket anger att ”det även är viktigt att skolan samarbetar med
elevernas vårdnadshavare för att skapa gemensamma förutsättningar för en
trygg skolmiljö”. En förutsättning för bra skolgång är alltså att alla överens om
de beslut som tas. Skolverket förordar också att ”elever ska beredas möjlighet
att medverka i utarbetandet av ordningsregler”.
Vi vet att många föräldrar är djupt oroade för sina barns trygghet. När
ängsliga föräldrar i Haninge kommun fick veta att ett nytt boende för 32
nyanlända skulle byggas i Vendelsömalmskolan bröt fullständigt kaos ut. Av
naturliga skäl protesterade föräldrarna eftersom det finns brister i arbetet med
trygghet i förhållande till det ökande antalet av sexuella trakasserier bland
elever. Vi vet också att många elever på skolorna bär på samma oro. Problemet
är alltså inget nytt fenomen.
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Med tanke på de många frågetecknen som omgärdar detta och den senaste
tidens vittnesmål om sexuella trakasserier på våra skolor vill jag ställa följande
frågor till ansvarigt skolborgarrådet Olle Burell:
1. Har borgarrådet upprättat riktlinjer för hur skolorna ska hantera
eventuella trakasserier på de berörda 19 skolorna?
2. Vilka trygghetsskapande åtgärder har vidtagits?
3. På vilket sätt kommer skolorna samarbeta med föräldrarna för att skapa
gemensamma förutsättningar för en trygg skolmiljö
Stockholm den 29 april 2016

Margareta Haglund

