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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Elisabeth Stärner

2019-09-05

Dnr BOU2019-666
BIN2019-387

Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden

Förväntansdokument mellan elev, vårdnadshavare och
skola
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildningsdirektören ges i uppdrag utreda och lämna förslag på ett
centralt stöddokument i syfte att stödja det lokala arbetet på varje skola
gällande trygghet och studiero.
2. Arbetet ska redovisas vid nämndens sammanträde i mars 2020.
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Utbildningsdirektören ges i uppdrag utreda och lämna förslag på ett
centralt stöddokument i syfte att stödja det lokala arbetet på varje skola
gällande trygghet och studiero Skriv förslag till beslut här.
2. Arbetet ska redovisas vid nämndens sammanträde i mars 2020.
Ärende
I såväl grundskolans som gymnasieskolans läroplaner anges att skolan ska
klargöra vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter den
enskilde eleven har.
Enligt 5 kapitlet 5 § skollagen (2010:800) anges att ordningsregler ska finnas
för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas
upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler.
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Som ett stöd för skolans arbete med trygghet och studiero föreslås att
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda och ge förslag på ett centralt
och för kommunen gemensamt stöddokument i syfte att gynna det lokala
arbetet på varje skola.
Utredningen gäller samtliga skolformer utom förskola, vuxenutbildningen samt
särskild utbildning för vuxna. Arbetet ska redovisas vid nämndernas
sammanträden i mars 2020.
Beslutsunderlag:
Förväntansdokument mellan elev, vårdnadshavare och skola (sep -19). docx
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Bakgrund
I Allians för Linköpings samverkansprogram för mandatperioden 2018-2022
(Ett nytt ledarskap för Linköping) beskriver den politiska majoriteten att man
vill att ett kunskapskontrakt upprättas mellan elever, lärare och vårdnadshavare
som ska klargöra vilket ansvar respektive person har för elevens skolgång.
I såväl grundskolans som gymnasieskolans läroplaner anges att skolan ska
klargöra vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter den
enskilde eleven har.
Enligt 5 kapitlet 5 § skollagen (2010:800) anges att ordningsregler ska finnas
för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas
upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler.
Som ett stöd för skolans arbete med trygghet och studiero föreslås att
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda och ge förslag på ett centralt
och för kommunen gemensamt stöddokument i syfte att gynna det lokala
arbetet på varje skola.
Utredningen gäller samtliga skolformer utom förskola, vuxenutbildningen samt
särskild utbildning för vuxna.
Arbetet ska redovisas vid nämndernas sammanträden i mars 2020.
Ekonomiska konsekvenser
Genomförs inom befintlig ekonomisk ram.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomfördes 2019-09-10.
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Tor Anderson

Åsa Ridne
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