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Förslag till utbildning i föräldrapåverkan och
bemötande inom skolvälden
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet har gett utvecklingsledaren i uppdrag att utreda följande:
Det finns en oro i hur personal på skolor och förskolor lämnar ett yrke som de
egentligen brinner för eftersom de känner att de inte orkar med att ständigt bli
ifrågasatta av barnens föräldrar. Föräldrar som engagerar sig i sina barns skolgång är bra
men att i detalj försöka styra över hur undervisningen bedrivs via social medier och
telefonsamtal, kan inte anses som en rättighet, skriver moderaterna i sin motion.
Moderaternas förslag är därför en utbildning, alternativt temadagar för personal på
skolor och förskolor som tar upp den här problematiken.

Redogörelse av ärendet
Utvecklingsledaren har i uppdrag, att utifrån skolans och förskolans uppdrag, leda och
samordna en mångsidig, kvalitativ och aktuell kompetensutveckling för våra lärare och
pedagoger i våra verksamheter. I början av året gjorde utvecklingsledaren en
komptensinventering på alla förskolor och skolor i kommunen. Resultatet av behovet av
komptensutveckling har presenterats för förvaltningens ledningsgrupp och utifrån
resultatet har vi tagit beslut om att under hösten anlita Gillis Herlitz som föreläsare
under vecka 44. Gillis Herlitz föreläsning kommer att beröra många aktuella områden
som vi möter i skolans värld och däribland bemötande och kommunikation.

Förslag till beslut
Förvaltningen har en planerad föreläsning med Gillis Herlitz som berör det ämne som
motionärerna föreslår under vecka 44.
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När ärendet har utretts har hänsyn tagits till följande:
Om du svarar ja på någon utav frågorna ska du fylla i checklistan för det berörda området
och bifoga den med tjänsteskrivelsen.
1. Barnkonventionen



Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med FN:s barnkonvention.
Ja

Nej

2. Jämställdhet



Ärendet berör jämställdheten mellan kvinnor och män/pojkar och flickor. En analys bör
göras i enlighet med Ljungby kommuns jämställdhetsplan.
Ja

Nej.

3. Tillgänglighet



Beslutet berör personer med funktionsnedsättning. En analys bör göras i enlighet med
Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby.
Ja

Nej.

4. Hållbar utveckling



Beslutet påverkar ekologisk/ekonomisk/social hållbarhet. En analys bör göras i enlighet med
Plan för hållbar utveckling.
Ja

Nej.
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