1 (4)

Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Karin Nyman

2020-09-17

Dnr BIN 2020-505

Bildningsnämnden

Skolstart 2020
Förslag till bildningsnämndens 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.
Bildningsnämnden har därefter fått information vid varje läsårsstart om
gymnasieskolan läsårsstart.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Skolstart 2020 (sep- 20)
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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.
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
handlingsplanen som redovisades på majnämnden 2018 följdes under
introduktionsveckorna 2018.
På bildningsnämndens sammanträde i september 2018 fick
Utbildningsförvaltningen ett fortsatt uppdrag att arbeta vidare och höja
ambitionerna på ett antal nivåer inför kommande skolstarter. I uppdraget
formulerades att bildningsnämnden behöver stöd från flera förvaltningar och
nämnder för att utveckla och förbättra och förstärka arbetet med våra
ungdomar och medborgare i Linköpings kommun i samband med skolstarten.
Med start i februari 2019 bildades en arbetsgrupp med representanter från
kommunens olika förvaltningar för att skapa en kommunövergripande
delaktighet för ansvaret att skapa en trygg skolstart i Linköping.
Utbildningsförvaltningen kallade till och samordnade dessa träffar.
Under vårterminen 2019 planerade rektorer för skolstart och introduktion av
nya elever. Ett långsiktigt värdegrundsarbete pågår hela tiden i kommunens
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.
Från och med mars 2019 besökte kommunens Ungdomsombud högstadieskolor
för att bland annat prata värdegrund, attityd och förväntningar inför
gymnasieskolstart.
På Bildningsnämndens sammanträde i mars 2019 presenterades en
handlingsplan inför skolstart 2019.
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I september 2019 redovisades en kort presentation och utvärdering efter
skolstarten 2019. Redovisningen innehöll förslag på fortsatt arbete.


Gemensam uppstart med externa parter och skolor nov/dec 2019?



Fortsatt arbete på högstadieskolor med förväntningar och värdegrund



Hur kan vi involvera fritidsgårdar och föreningar ännu bättre?



Respektive gymnasieskola fortsätter sitt arbete



Hur kan vi involvera och nå flera föräldrar?



Ungdomsombud vilken roll kan de ha i arbetet?

Under hösten 2019 gav kommunalrådet Åsa Wennergren förvaltningen i
uppdrag att sammankalla ett gemensamt möte med övriga förvaltningar, polis
samt rektorer från några av våra gymnasieskolor. På mötet framkom förslag på
ett utvecklat arbete med mera engagerade vårdnadshavare och att samarbetet
med grundskolans högstadium framförallt årskurs 9 skulle utvecklas.
Planen för våren 2020 var att involvera LIU i värdegrundsarbetet gentemot
gymnasieskolorna. Elevrepresentanter från gymnasieskolorna skulle bli
inbjudna av studentkårer för att arbeta med case på universitetet för att skapa
aktiviteter utan alkohol och för en gemenskap som kan fungera för alla utan
kränkningar, droger eller alkohol. Gymnasieelever skulle även få möta elever i
grundskolan för att arbeta med värdegrund och trivselaktiviteter. På grund av
rådande pandemi kunde planerade aktiviteter ej genomföras inför sommaren.
Under våren kallade förvaltningen till möten för att samordna bemanning av
polis, fältsektretare och övriga.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kommunikationsavdelning har
planerat och genomfört en kommunikationsplan utifrån rådande pandemi och
föräldrars ansvar för sina ungdomar.
Rektorerna på gymnasieskolorna har planerat för introduktionsveckor för
eleverna på respektive skola.
Avdelningschef för gymnasie- och vuxenutbildning har skickat brev till alla
ungdomars vårdnadshavare i Linköpings gymnasieskolor.
Kommunala mål
 Hög kunskap med skolor i framkant
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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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.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
-

