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Skolstarten hösten 2018
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden noterar informationen

Ärende
Bildningsnämnden gav i september 2016 skolchef i uppdrag att utarbeta en
handlingsplan inför skolstarten 2017. Syftet med att utarbeta en plan
tillsammans med enhetschefer och rektorer inom gymnasieskolan är att varje
skola ska ha en tydlig struktur för skolstart och introduktion på gymnasieskolan
och att få bort aktiviteter som innehåller alkohol, droger och kränkningar.
Skolchef Åsa Ridne formade en divis som ska gälla för skolorna i Linköping
”En rolig och trivsam skolstart som alla vill delta i och vi är stolta över”.
I september 2017 återrapporterades skolstart 2017 muntligen till nämnden.
Nämnden gav efter informationen ett nytt uppdrag om att ytterligare
förbättringar och en mer tydlig handlingsplan inför skolstart 2018.
Utbildningskontoret har i uppdrag att redovisa och informera
bildningsnämnden om det planeringsarbete som genomförs för att skolstarten
på gymnasieskolorna i Linköping.
__________
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Handlingsplan inför skolstart 2018

Respektive gymnasieskola i Linköping ska ha en tydlig plan för hur årskurs 1
elever ska introduceras på sina nya gymnasieskola. Handlingsplanen ska
utarbetas tillsammans med elevkårer/elever och innehålla ansvar och aktiviteter
som planeras för att skapa en” rolig och trivsamskolstart som alla vill delta i
och som vi är stolta över”. Rektorer och skolledningarna i Linköping planerar
skolstarten tillsammans med lärare och medarbetare på skolorna. Rektorer
tillsätter mentorer till elever i blivande årskurs 1.
I de skolor där skolledningen väljer att använda sig av faddrar för att
introducera nya elever ska faddrarna få sina uppdrag via ett
ansökningsförfarande. Det är alltid rektor som slutligen utser vilka elever som
får vara faddrar. Under vårterminen ska utbildning anordnas för blivande
faddrar. En viktig del i fadderutbildningen är information och diskussion om
värderingar och attityder till kränkningar och alkohol samt konsekvenser av att
langa alkohol. Några skolor väljer att involvera hela klasser i
introduktionsarbetet för att påvisa vikten av ansvar och hantering av alkohol.
Värdegrundsarbete är ett viktigt inslag både i planering av aktiviteter och under
genomförande. Alla aktiviteter som planeras för elever på skolorna ska
godkännas av rektor. Det ska framgå att langning av alkohol är brottsligt.
Ungdomsombuden i Linköpings kommun har arbetat med värdegrunds- och
attitydfrågor med blivande gymnasister, dvs. högstadieelever i syfta att
minimera förväntningar på introduktionsaktiviteter med inslag av alkohol. Det
arbetet har bedrivits på följande vis. Under läsåret 2017 och 2018 har
ungdomsombuden utökat samverkan med elever genom att skapa en
samverkans grupp med högstadieelever framförallt elever som går i årskurs 9.
Arbetet har utvecklats positivt och eleverna har startat en gemensam förening
LUS (Linköpings ungdomar i samverkan). Föreningen har genomfört fyra helt
drogfria event i syfte att skapa en större gemenskap mellan elever på
högstadieskolorna i Linköping. Aktiviteterna är goda exempel på hur
gemenskap kan skapas utan alkohol och någon form av droger. Eventen har
varit LAN, baktävling, innebandy och sällskapsspel.
Ungdomsombuden har tillsammans med elevrepresentanter från
högstadieskolor och från gymnasieskolor utarbetat en Handbok för Faddrar.
Boken distribueras ut till gymnasieskolorna under maj månad. Syftet med
handboken är att skapa likvärdiga förutsättningar för elever på
gymnasieskolorna i Linköping avseende fadderskap och ansvar för faddrar.
Ungdomsombuden har tillsammans med Minimaria utvecklat ett kort
utbildningsmaterial i form av filmer som ska distribueras till alla
högstadieskolor under majmånad. Syftet med filmerna är att informera
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blivande gymnasielever om konsekvenser av att dricka och konsumera alkohol
och droger.
Tidsplan
Februari 2018 samverkansträff med elevrepresentanter från högstadieskolor i
Linköping. Uppstart med säkerhet, polis, samordnare för fritidsgårdar och
representant från kultur- och fritidsförvaltning samt från
utbildningsförvaltningen. Mötet utgick från hur skolstart 2017 varit.
Mars 2018 planerings och uppstartsmöte med rektorer på kommunal skolor –
genomgång av föregående års arbete, utvärdering och förbättringar på
respektive skola.
April 2018 gemensam rektorsträff med rektorer från fristående och kommunala
skolor. Ytterligare träff med elever från högstadiet. Träff med
samverkansgrupp elever på gymnasieskolorna. Elevträffarna har fokus på
värderingar och attitydarbete,
Maj 2018 ytterligare träffar med ungdomar. Information till rektorer på
högstadieskolor.
Juni 2018 en gemensam träff med elever från högstadiet och från
gymnasieskolorna. Planerings- och bemanningsmöte med säkerhet, polis,
representanter från fritidsgårdar, nattvandrare, Ungdomsombud.
Augusti 2018
Vårdnadshavare till elever i årskurs 1 erhåller välkomst- och informationsbrev
om skolstart och introduktion på gymnasieskolan. Föräldrars ansvar för sina
barn tydliggörs i informationsbrevet. Brevet mailas ut till rektorer för
kännedom.
Föräldramöten på respektive skola om introduktionsperioden. Information
avser både hur pedagogisk introduktionsperiod sker på skolan och om
mentorskap, skolans ansvar och föräldrars ansvar. Föräldrarna informeras om
att eventuella kvällsaktiviteter har klara start och stopptider. Föräldrar och
vårdnadshavare ska hämta kl. 22:00 vid angiven plats. Finns faddrar med i
skolans introduktion ska faddrarna vara med och presentera sig för föräldrar.
Gymnasieskolorna kommer att inbjudas till en utvecklad variant av ”Slaget om
Linköping” fredagen den 24 augusti, ett evenemang för att bygga relationer
mellan skolorna och främja det mål som finns för introduktionsperioden i
Linköping. Det finns en projektgrupp för arrangemanget som består av
representant från kultur- och fritid, utbildningsförvaltningen, Ung puls,
Ungdomsombud, säkerhetsavdelning, fritidsuppdraget samt hållbarhetsstaben.
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Ekonomiska konsekvenser
De aktiviteter som är planerade kommer att rymmas inom ram. Avsatta
resurser används till en kort film för högstadieskolor om effekter av alkohol
och droger. Tryckning av fadderbok till gymnasieelever. Aktiviteter och
projektering av ”Slaget om Linköping”.
Uppföljning och utvärdering
Rektorerna på respektive skola utvärderar kontinuerligt arbetet med
introduktionsperioden. Återrapportering på Bildningsnämnden i september
2018
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