Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående en kommungem
ensam
satsning för att förebygga mobbning
Motivering
I Hylte kommun finns ingen gemensam metod för hur man ska motverka
mobbning i
grundskolorna, det finns heller inga kommuncentrala rekommendationer
på vilka metoder
grundskolor ska använda för att förebygga mobbning. Det är istället upp
till den enskilda skolan att
välja vilka metoder man vill använda för att förebygga och förhindra mobbn
ing.
Diskussionen om vilka anti-mobbningsmetoder som fungerar och vilka
som inte fungerar är en
viktig diskussion som berör alla skolpolitiker. För att skolpolitiker ska kunna
garantera att det finns
studiero och trygghet i Hyltes grundskolor så behöver politikerna veta att
skolorna använder sig av
antimobbningsmetoder som fungerar. I skollagen kapitel 6, paragraf 6-7
kan man läsa följande:
"Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet
bedrivs ett målinriktat
arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närma
re föreskrifter om detta
finns i 7 och 8 §. Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att
förebygga och
förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling." Ansvaret
att mobbning förebyggs
och förhindras i grundskolor faller därmed främst på skolpolitikerna. Självk
lart ska ansvaret
delegeras men det måste finnas information tillgänglig för huvudmannen
om hur skolorna
förebygger och förhindrar mobbning. Dessutom finns det idag en debatt
inom skolvärlden om vilka
anti-mobboingsmetoder som fungerar och vilka som inte fungerar.
2011 gav Skolverket ut rapporten "Utvärdering av metoder mot mobbning"!
. I rapporten kan man
läsa: "I skolorna finns mycket god vilja att hjälpa utsatta elever, men det
har funnits lite forskning
om vilka metoder som fungerar. Den här utvärderingen bidrar till att avhjäl
pa detta." För den rektor
som vill lägga upp en strategi för att motverka mobbning i sin skola så är
det inte alltid lätt att veta
vilken metod som fungerar eftersom det finns alltför lite forskning. Lärare
är inte heller alltid
överens om vilka metoder som fungerar och vilka som inte fungerar.2
I barn- och ungdomsoämoden har skolpolitikerna inte fått någon redovisning
om vilka metoder som
används mot mobbning i de olika skolorna. Det är viktigt att huvudmanne
n, skolpolitiker, vet hur
grundskolorna arbetar för att motverka mobbning i skolorna. Därför behöv
s det en kartläggning av
vilka anti-mobbningsmetoder som grundskolorna i Hylte använder.
Rektorer och lärare behöver stöd från barn- och ungdomskontoret när de
väljer
antimobbningsprogram. Många anti-mobboingsprogram försöker sälja sig
som det bästa
programmet medan det finns alltför lite forskning om hur effektiva dessa
program är.
Barn- och ungdomskontoret kan satsa resurser på att göra en översikt av
den forskning som finns
samtidigt som de bevakar ny forskning om anti-mobbningsmetoder. Basera
d på sådana översikter
kan de ge rekommendationer till skolorna. Som en del av skolans verksa
mhet så måste även anti-

mobbningsmetoderna vara evidensbaserade. Eftersom skolans verksamhet enligt skollagen
kontinuerligt ska analyseras genom ett systematiskt kvalitetsarbete så innebär det att även analysen
av metoderna mot mobbning ska vara en del av detta systematiska kvalitetsarbete. De olika
metoderna mot mobbning som används i olika grundskolor i Hylte kommun ska utvärderas och en
sådan utvärdering ska redovisas for barn- och ungdomsnämnden. För skolpolitiker som prioriterar
studiero och trygghet i skolorna så är viktigt att man lever upp till kapitel 6 i skollagen. Därför
måste skolpolitiker fa en bild av vilka metoder skolorna arbetar med for att motverka mobbning.
Samtidigt är det viktigt att ge skolpersonalen stöd i att hitta rätt produkt på en "antimobbningsmarknad" där debatterna och marknadsföringen inte alltid är baserad på forskning. Hela
skolans verksamhet, även antimobbningsprogrammen måste vara en integrerad del av det
systematiska kvalitetsarbetet

Förslag till beslut
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

-

Att ge berörda nämnder i uppdrag att ta fram en plan för en kommungemensam metod
mot mobbning i Hylte kommun.

-

Att ge berörda nämnder i uppdrag att implementera denna metod på samtliga av Hylte
kommuns kommunala skolor
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