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Riktlinjer för trygghet och studiero
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens förslag till riktlinjer för trygghet och studiero.
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Sammanfattning
Förvaltningen har i verksamhetsplan 2019 ett uppdrag att ta fram
förtydligade riktlinjer för trygghet och studiero i stadens skolor.
Riktlinjerna förtydligar de befogenheter och åtgärder som skolans
styrdokument föreskriver samt det stöd som central förvaltning kan
bistå skolorna med i dessa frågor.
Riktlinjerna gäller för och ska tillämpas inom samtliga kommunala
skolors verksamhetsformer i Stockholms stad. De kommer att åtföljas
av ett kompletterande stödmaterial som central förvaltning tar fram till
september 2019.
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Bakgrund/Ärendet
Förvaltningen har i verksamhetsplan 2019 ett uppdrag att ta fram
förtydligade riktlinjer för trygghet och studiero i stadens skolor.
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I nämndens verksamhetsplan för 2019 finns följande skrivning:

”Skollagen och läroplanerna slår fast vilka förväntningar som elever
har rätt att ha på förskola och skola. Stockholms stad har höga
förväntningar på såväl chefer som medarbetare som på elever och
vårdnadshavare. Ett gott samarbete med vårdnadshavarna är
grundläggande för att ge barnen bästa tänkbara utbildning. Alla visar
intresse för utbildningen, har positiva förväntningar på både barn och
vuxna och vårdnadshavarna visar tydligt inför barnen att skolan är
viktig. Verksamheten ska utvecklas med tillit, samarbete och respekt
för de olika rollerna. Utbildningsförvaltningen ska ta fram underlag för
utbildningsnämndens riktlinjer för ett förväntansdokument och
riktlinjer om trygghet och studiero. Varje skola ska därefter arbeta
fram sina egna dokument.”
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samverkan med
gymnasieavdelningen, kommunikationsenheten, rektorer och de
fackliga organisationerna.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Riktlinjerna förtydligar de befogenheter och åtgärder som skolans
styrdokument föreskriver samt det stöd som central förvaltning kan
bistå skolorna med i dessa frågor.
Riktlinjerna gäller för och ska tillämpas inom samtliga kommunala
skolors verksamhetsformer i Stockholms stad. De kommer att åtföljas
av ett kompletterande stödmaterial som central förvaltning tar fram till
september 2019.
I arbetet med att ta fram ett förslag har förvaltningen utgått från
befintliga relevanta styrdokument.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens förslag till riktlinjer för trygghet och studiero.
Bilaga
Riktlinjer för trygghet och studiero i Stockholms kommunala skolors
samtliga verksamhetsformer
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