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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Svar på medborgarförslag "Våra barns
tro/religion"
Förslag till beslut
Nämnden godkänner förvaltningens synpunkter som svar på medborgarförslaget

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Sammanfattning
I medborgarförslaget framställs önskemål, att det i likhet med önskemål om halalslaktat
kött på lunchmenyn för muslimska barn både vid förskolor och skolor i Rinkeby, även ska
tas hänsyn till att andra barn som är av annan trosuppfattning och att det ska ingå fläskkött
i lunchmenyn vid stadsdelens förskolor och skolor.
Förvaltningen instämmer i förslagsställarens synpunkter och konstaterar samtidigt att
hänsyn tas till framförda synpunkter i planering och genomförande av den pedagogiska
verksamheten vid förskolor och skolor i Rinkeby samt att fläskkött finns på menyn vid
merparten av de pedagogiska verksamheterna i Rinkeby.
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Bilaga: Inkommet medborgarförslag

Ärendets beredning
Ärendet har, efter samråd med verksamhetscheferna inom förskola och skola i Rinkeby,
utarbetats vid controllerstaben.

Bakgrund
Den 9 mars inkom ett medborgarförslag rörande maten vid förskolor och skolor i
Rinkeby. Förslaget går ut på att det vid förskolor och skolor i Rinkeby ska finnas fläskkött
på matsedeln. Vidare pekar förslagsställaren på de diskussioner som förs mellan barnen
och funderingar hos barn om frågor som rör olika kulturer och religioner och negativa
reaktioner av dessa funderingar. Förslagsställaren vill att det ska föras en dialog på
förskolor och skolor om detta.

Förvaltningens synpunkter
Förslagsställaren pekar på två frågor som dagligen diskuteras mellan personalen, föräldrar
och barn/elever vid förskolorna och skolorna i Rinkeby.
Menyer vid förskolor och skolor
När det gäller menyerna vid förskolorna och skolorna i Rinkeby så serveras det mat som
kan ätas av alla barn oberoende av etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet. Det serveras
även fläskkött vid merparten av de pedagogiska enheterna i Rinkeby och vid dessa
tillfällen serveras även alternativ.
Diskussion och funderingar hos barn
Personalen i de pedagogiska verksamheterna diskuterar och uppmärksammar ständigt
tendenser till trakasserier i barn- och elevgrupperna så även i religionsfrågor. Ett medvetet
arbete med attityder pågår kontinuerligt bl. a. använder sig flera verksamheter av
”Abrahams barn”, som är ett undervisningsmaterial, som syftar till att skapa förståelse
och tolerans för olika religioner.
Fortbildning
De pedagogiska verksamheterna arbetar löpande in nytt innehåll i sina fortbildningar
vilket syftar till att öka kompetensen hos personalen i dessa frågor. Som exempel kan
nämnas att den pedagogiska personalen erbjuds en 20-poängsutbildning om ”flerspråkiga”
barns språk- och kunskapsutveckling där kulturmötesfrågor ingår som en del i innehållet.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna förvaltningens synpunkter som svar på
medborgarförslaget.

