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Bildningsnämnden

Skolstarten hösten 2018
Förslag till beslut
1. Informationen noteras
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 devis som ska gälla för gymnasieskolorna 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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I maj 2018 redovisades en tidplan och en handlingsplan inför skolstart 2018.
Den handlingsplan med kompletterad tidplan som redovisades på majnämnden
har följts under sommarens planeringsarbete och i samband med skolstarten i
augusti och under introduktionsveckorna.
Sammanfattning av planerad och genomförd handlingsplan
Ungdomsombuden: genomför en rad aktiviteter i förebyggande syfte bland
annat har de varit ute i grundskolor och träffat åk 9-elever, bjudit in
elevkårerna på grundskolan till träffar, har en särskild grupp som består av
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elevkårerna från gymnasieskolorna och där polisen, säkerhetsavdelningen,
KOF, utbildningsförvaltningen och andra förvaltningar deltar.
Utbildningsförvaltningen har gemensamma möten med rektorer från både
kommunala skolor och friskolor där nämndens handlingsplan diskuteras och
där man arbetar gemensamt med att ändra attityd och förväntningar om vad
skolstarten på gymnasieskolan innebär.
Den kommunala skolan har en särskild grupp som består av en rektor från varje
skola där uppdraget är att nämndens handlingsplan ska genomföras, att de
kommunala skolorna ska ha ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt. Varje
skola har en handlingsplan för skolstarten.
Alla kommunala skolor har föräldramöten i samband med skolstarten där man
informerar föräldrar om vad som är planerat och där föräldrar får schema med
tider och där vårdnadshavare uppmanas att hämta sina barn eller på annat sätt
säkerställa att de åker hem vid utsatt tid som oftast är mellan kl. 20.30- 22:00
de kvällar som har planerade aktiviteter. Föräldrar bjuds också in att vara med
på kvällsaktiviteter.
Utbildningsförvaltningen skickar ett brev till alla vårdnadshavare i augsti i
samband med skolstart. I brevet uppmanas föräldrar att finnas med ute och
framförallt ta ansvar för att hämta sina barn vid utsatt tid
Bildningsnämnden följer kontinuerligt upp handlingsplanerna.
Uppföljning, utvärdering och fortsatt uppdrag

Efter avslutade introduktionsveckor har utbildningsförvaltningen genomfört en
muntlig utvärdering tillsammans med rektorer från kommunala
gymnasieskolor. Rektorerna rapporterar att ett flertal faddrar och aktiviteter
under kvällstid har fungerat mycket väl både avseende planering och
genomförande. Föräldrar som hämtar sina barn på utsatt tid och plats.
Fortfarande är det ett antal faddrar och grupper av elever som inte respekterar
det värdegrundsarbete som genomförts på skolorna under våren 2018 och vid
inledning av höstterminen 2018 och inte heller följt det regelverk som
fastställts på respektive skola. Under kvällsaktiviteterna förekommer
kränkningar, alkohol och hat mellan skolor, vilket är helt oacceptabelt.
På skolorna pågår utvärderingar och enkäter om introduktionsperioden både
avseende aktiviteter och grupprocesser under skoltid och de aktiviteter som
genomförts utanför skoldagens slut.
Det gemensamma planeringsarbetet tillsammans med säkerhet, kultur- och
fritid, nattvandrare, Ungdomsombud och polis har fungerar bra.
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Linköping måste arbeta vidare och höja ambitionerna på ett antal nivåer inför
kommande skolstarter. Bildningsnämnden behöver stöd från flera förvaltningar
och nämnder för att utveckla och förbättra och förstärka arbetet med och för
våra ungdomar och medborgare i Linköpings kommun i samband med
skolstarten för gymnasieskolan. Förslag på förvaltningar och nämnder kan vara
BOU, KOF och sociala förvaltningen.
Den ambition som skolchefen fastställde 2016 ”En rolig och trivsam
skolstart som alla vill delta i och vi är stolta över”, ska hela Linköping stå
bakom.
Arbete med säkerhet och polis måste bli mer aktivt och lagar, regler och lokala
ordningsföreskrifter för Linköpings kommun bör gälla alla medborgare även
under kvällar då ”nollningsaktiviteter” förekommer.
I början av oktober kommer utbildningsförvaltningen att träffa
säkerhetsavdelningen för att tydliggöra uppgifter och uppdrag som säkerhet
kan arbeta vidare både internt inom kommunen men även tillsammans med
polisen
Fortsatt uppdrag:
Förslag till ett fortsatt uppdrag är att skolchefen i november 2018 redovisar en
plan inför 2019 där flera förvaltningar och nämnder i Linköpings kommun
deltar och tar ett gemensamt ansvar för ungdomar i Linköping.
Utbildningsförvaltningen anser att det är nödvändigt att fler nämnder samt
säkerhetsavdelningen får ett riktat uppdrag att aktivt arbeta med förebyggande
insatser inför skolstarten samt även arbeta aktivt under skolstartsperioden.
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