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Bildningsnämnden

Skolstarten hösten 2019
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden antar Handlingsplan för skolstart 2019.
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 för att arbeta 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. Under 2018
har handlingsplaner och arbetet inför skolstarten ytterligare förstärkts. På
bildningsnämndens sammanträde i september 2018 återredovisades skolstart
2018 där det framgår att det fortfarande förekommer kränkningar och alkohol i
några elevgrupper. Skolchefen tilldelades ett fortsatt uppdrag är att i november
2018 redovisar en plan inför 2019.
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Bakgrund
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 för att arbeta 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. I maj 2018
redovisades en tidplan och en handlingsplan inför skolstart 2018. Den
handlingsplan med kompletterad tidplan som redovisades på majnämnden har
följts under introduktionsveckorna 2018.
Uppföljning, utvärdering och fortsatt uppdrag hösten 2018
Efter avslutade introduktionsveckor har utbildningsförvaltningen genomfört en
muntlig utvärdering tillsammans med rektorer från kommunala
gymnasieskolor. Rektorerna rapporterar att flertalet faddrar och aktiviteter
under kvällstid har fungerat mycket väl både avseende planering och
genomförande. Många föräldrar 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 och följer inte heller det
regelverk som fastställts och är överenskommet på respektive skola. Under
kvällsaktiviteterna förekommer fortfarande kränkningar, alkohol och hat
mellan skolor, vilket är helt oacceptabelt.
Grunden för en trygg introduktionsperiod är ett långsiktigt värdegrundsarbete
både på gymnasieskolorna och inom grundskolan.
Linköping måste arbeta vidare och höja ambitionerna på ett antal nivåer inför
kommande skolstarter för att nå målet med en trygg och alkoholfri skolstart för
alla. Bildningsnämnden behöver stöd från flera förvaltningar och nämnder för
att utveckla, förbättra och förstärka arbetet med och för våra ungdomar och
medborgare i Linköpings kommun i samband med skolstarten för
gymnasieskolan.
Handlingsplan inför skolstart och introduktionsperiod augusti
2019
Målet med introduktionsperioden i Linköpings gymnasieskolor ska vara: En
rolig och trivsam skolstart som alla vill delta i och vi är stolta över”. Målet
kräver ett långsiktigt arbete med värdegrund.
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Varje rektor tillser att det finns en tydlig handlingsplan på respektive skola i
planen framgår vilka aktiviteter som ingår och vem som ansvarar för
aktiviteterna. Det är rektor som avgör vilka elever som får vara faddrar för
eleverna som ska introduceras på den nya skolan. Rektorer har skriftliga
överenskommelser med faddrarna om vilka aktiviteter som kommer att ingå i
introduktion av nya elever och vilken information som ska förmedlas till
föräldrar och elever. I det fortsatta arbetet med att skapa trygga skolstarter och
introduktionsperioder ser rektorerna det problematiskt att skolstarten
sammanfaller med Linköpings stadsfest.
Tidsplan
Vid vårterminens start påbörjar rektorerna planering av skolstart 2019. Ett
långsiktigt värdegrundsarbete pågår hela tiden på våra skolor men förtydligas
ytterligare i samband med planering av aktiviteter i samband med skolstarten.
Rektor ansvarar för att det genomförs ett värdegrundsarbete på respektive
skola. Under vårterminen har rektorerna kontinuerliga dialoger med faddrarna
och de elever som planerar för skolstarten. Respektive skola arbetar med att
långsamt flytta fram elevers tankar om hur en bra skolstart ska vara. Rektor har
det slutliga avgörandet vilka elever som får vara faddrar och på det viset
representera sin skola.
Från och med februari 2019 planeras för samverkansträffar med
elevrepresentanter från högstadieskolor i Linköping. Uppstartsträffar med
kommunens säkerhetsavdelning, polis, samordnare för fritidsgårdar och
representant från kultur- och fritidsförvaltning. Utbildningsförvaltningen
ansvarar för och är sammankallande för dessa möten.
Mars 2019 avstämningsmöte med rektorer på kommunala skolor avseende
skolstart 2019
April 2019 gemensam rektorsträff med rektorer från fristående och kommunala
skolor. Ytterligare samverkan med elever från högstadiet. Träff med
samverkansgrupp elever på gymnasieskolorna. Elevträffarna har fokus på
värderingar och attitydarbete.
Maj 2019 fortsatt uppföljning med samverkansgrupper både med
gymnasieskolor och högstadieskolor. Eleverna representerar både fristående
och kommunala skolor.
Juni 2019 uppföljnings-, planerings- och bemanningsmöte med kommunens
säkerhetsavdelning, polis, representanter från fritidsgårdar, nattvandrare och
Ungdomsombud.
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Augusti 2019
Vårdnadshavare till elever i årskurs 1 erhåller välkomst- och informationsbrev
om skolstart och introduktion på gymnasieskolorna i Linköping. Föräldrars
ansvar tydliggörs i informationsbrevet. Brevet mailas ut till rektorer för
kännedom.
Respektive skola inbjuder till föräldramöte om och under
introduktionsperioden. Informationen till föräldrar avser både hur pedagogisk
introduktionsperiod sker på skolan och om mentorskap, skolans ansvar och
föräldrars ansvar. Föräldrarna informeras om att eventuella kvällsaktiviteter.
Faddrarna finns med på föräldramötet och förmedlar kontaktuppgifter.
Utbildningsförvaltningen utarbetar en kommunikationsplan inför skolstarten
där förvaltningen beskriver introduktionsperioden för gymnasieskolan.
Kommunikationsplanen kommuniceras både i lokalpress, på kommunens
hemsida och via sociala medier.
Önskvärt att polis och sociala myndigheter finns tillgängliga för rektorer och
elevhälsoteam vid eventuella samtal med enskilda elever eller elevgrupper om
incidenter som förekommit under introduktionsperioden.
Förslag på fortsatt uppdrag till utbildningsdirektören
Bildningsnämnden uppdrar till utbildningsdirektören att lyfta till
kommundirektören att flera förvaltningar blir delaktiga i ansvaret för att skapa
en trygg introduktionsperiod för gymnasieskolorna i Linköping.
Jämställdhet
Linköpings kommun verkar för en jämställd, trygg och säker kommun. Det
innebär att det är viktigt att arbeta bort alla kränkningar och sexistiska
formuleringar.
Samråd
Handlingsplanen är framtagen i samarbete med rektorer och enhetschefer på
kommunala gymnasieskolor.
Möten tillsammans med kommunens säkerhetsavdelning och Ungdomsombud.
Uppföljning och utvärdering
Skolchefen informerar nämnden i maj 2019 hur handlingsplanen
implementerats och hur arbetet utvecklats.
Utveckla möjligheter till att utvärdera mätbara aktiviteter.
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Rektorerna på respektive skola utvärderar kontinuerligt arbetet med
introduktionsperioden.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har skett den 13 november 2018.
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Åsa Ridne
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Enhetschefer på gymnasieskolan

