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Nyligen
publicerades
resultaten
av
Stockholms
stads
årliga
elevenkätundersökning. Undersökningen visar att eleverna i åttonde klass blir
allt mer otrygga i skolan och att tjejer känner sig mer otrygga än killar. Var
femte tjej anger att hon inte känner sig trygg i skolan. Detta är en viktig fråga
som dessvärre fått alldeles för lite plats i debatten om skolan. Stockholms stad
har som skolhuvudman ett ansvar att säkerställa att alla elever känner sig
trygga, att de har en bra arbetsmiljö och att de kan tillgodogöra sig en bra
utbildning. Dessvärre ser det inte så ut idag, då yttre faktorer som trygghet,
lugn och ro samt elevens välbefinnande ofta påverkar elevens skolresultat.
Samma vecka som elevenkätundersökningen publicerades kom också
Polisens rapport ”Lägesbild över sexuella ofredanden samt förslag till
åtgärder” som togs fram med anledning av de uppmärksammade fallen med
sexuellt ofredande på badhus och i samband med festivalen We Are Sthlm.
Rapporten visar att det är relativt få anmälningar om sexuella ofredande som
går att knyta till sammanhang som nyligen nämnda utan rapporten påvisar
istället att skolan är den plats i den offentliga miljön som risken för att utsättas
för sexuella ofredanden är som störst. Det är fullkomligt oacceptabelt och kan
kopplas samman med den växande otryggheten i skolan. Polisen kommer i sin
rapport med en rad förslag på hur man kan komma tillrätta med frågan och
konstaterar då att samarbetet med skolorna är avgörande för att lyckas.
Parallellt med detta så kan vi konstatera att staden inte når upp till sina egna
mål och studiero och trygghet i skolan. Det är anmärkningsvärt att endast 59
procent av eleverna i årkurs fem och 48 procent av eleverna i årkurs nio
upplever att studieron i deras skola är så dålig att det påverkar deras
skolprestationer.
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Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarigt borgarråd
1. Hur ser ansvarigt borgarråd på att andelen elever i årskurs 8 som känner
sig otrygga i skolan har ökat?
2. Hur ser ansvarigt borgarråd på att skolan är den offentliga miljö där
risken att utsättas för sexuella ofredanden är som störst?
3. Hur avser den rödgrönrosa majoriteten att lösa skolan ordningsproblem
och stärka tryggheten bland eleverna?
4. Har staden upprättat ett samarbete med Polisen avseende
trygghetsfrågor generellt och problemen med sexuella ofredanden
specifikt avseende Stockholms stads kommunala skolor?
Stockholm den 8 juni 2016

Sara Jendi Linder

