MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-02-11

Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott
§2

Anmälan av nya ärenden
(2020 BUN0008)

Beslut
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutar att ta emot ärendena för beredning

Beskrivning av ärendet
Centerpartiet anmäler 2 nya ärenden:
"Arbetsmiljöförhållande på Örnaskolan
Samhället, kommunchefen och anställda på Örnaskolan signalerar om problematiken som
finns på enheten. Ledningen på Örnaskolan har nu haft ett par år på sig att försöka få ordning
och reda efter det stora inflödet av elever 2015-2016 (det var de två åren som var mest väl?)
men turbulensen fortsätter med avstängningar av elever, personal som slutar, vakter som hyrs
in, elever som inte når sina mål etc.
Centerpartiet har lyft frågan om elevers och anställdas arbetsmiljöförhållande både på möten
vid upprepade tillfällen och även försökt ha dialog med majoriteten om situationen men inte
fått något gensvar i frågan. Vi anser det oerhört besvärande att nämnden som har ansvar över
enheten inte får informationen om turbulensen utan man får t.ex. information om
ordningsvakt, ev avsägelse av arbetsmiljöansvaret från rektorn, via P4 Halland. Nämnden
behöver uppdateras regelbundet i liknande situationer.
Efter besök på enheten kan vi konstatera att behoven är många, allt från att jobba
förebyggande mot skadegörelse och nedskräpning till att flera elever uttryckte brist på tillit
och trygghet i kombination med att det varken finns någonstans att vistas för eleverna på ledig
tid eller något att sysselsätta sig med.
Jag yrkar därför
-att barn-och ungdomskontoret jobbar för att öka samverkan med fritidsgårdens personal för
att skapa rastaktiviteter
- att barn-och ungdomskontoret jobbar för att öka samverkan med socialtjänstens personal för
att öka deras närvaro på skolan
- att barn-och ungdomskontoret avslutar möjligheten att hyra ut aulan till förmån för att
eleverna ska ha tillgång till det utrymmet på ledig tid
- att barn-och ungdomskontoret ser till att det återinförs papperskorgar på andra våning i
skolenheten för att minska nedskräpningen
- att barn-och ungdomskontoret genomför medarbetarenkäten som kommunen brukar
genomföra i oktober.
-att barn-och ungdomskontoret löpande ger nämnden information om missförhållanden i
arbetsmiljön på nämndens enheter
- att barn-och ungdomskontoret genomför en uppföljning av mentorskapet där man
sammanställer tankar från mentorer, pedagoger och elever. Nämnden behöver få återkoppling
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på om mentorskapet blev som det var tänkt och vad som behöver utvecklas och vad som
fungerar bra och mindre bra."
och
"Särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd
För ett år sedan signalerade vi i Centerpartiet om behovet av en resursskola alternativt ett par
särskilda undervisningsgrupper. Elever med sociala-, emotionella svårigheter eller någon form
av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, klarar inte av en ordinär skolgång på flera av våra
grundskolor. Föräldrar, elever och anställda på skolorna har vittnat om behovet av mindre
grupper för de som inte klarar av en skola med många elever eller befinna sig i en orolig
klass. Att få rätt stöd och förutsättningar för sina behov och utmaningar är grundläggande för
att kunna fungera och uppnå målen i skolan.
Utöver att vi tror att särskilda undervisningsgrupper i kommunen är en vinst för alla elevers
studiero och måluppfyllelse ser vi nu med stor oro på Örnaskolans utveckling med dagar av
inhyrd ordningsvakt, avstängda elever, dålig arbetsmiljö för både elever och personal, en
organisation som inte klarar av att jobba tillräckligt mycket förebyggande utan allt för ofta får
agera ”brandsläckare”.
Jag yrkar därför att:
Barn – och ungdomskontoret omgående får i uppdrag att jobba för en start av särskilda
undervisningsgrupper.
Barn- och ungdomskontoret omgående får i uppdrag att ta fram en plan för ansökan av
medel från statsbidraget ”likvärdig skola” till undervisningsgrupper
Barn- och ungdomsnämnden informerar kommunstyrelsen om situationen på våra
skolor och det eventuella risktagandet i att förlita sig på statsbidraget."
Malin Svan (C) och Lennart Ohlsson (C)
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