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Fler vuxna i skolan
Ett tä t t skyddsnä t av vuxna, strukturerade fritidsaktiviteter samt positiva förebilder är
skyddsfaktorer för barn och unga. Skolan är en viktig plats för vå r a barn och unga som vid
sidan om hemmet är den plats där de tillbringar mest tid.
Via rapporter från BRIS är det må n ga barn och unga som saknar vuxna i sin omgivning som
har tid att lyssna på deras tankar och samtala om detta. I skolan gör lärare ett enormt arbete
men barngrupperna är stora och det pedagogiska lärandet är en stor utmaning nä r
elev
skall mö t as på sin nivå .
Klassmorfar eller Klassmormor är en
att ge stöd till elever och vara en vuxen förebild.

äldre vuxen, som aktivt verkar i skolan för

Klassmorfararbetet började i Sverige
Idé n från början
var att barnen i skolan behövde
manliga förebilder eftersom de flesta lärare och annan skolpersonal oftast är kvinnor. I
dagslä g et är en klassmorfar/klassmormor en äldre arbetssö k ande man eller kvinna, som känner
att de har arbetskapacitet, kunskap och glädje att dela med sig till barnen i skolorna. Därför den
namnskyddade benä m ningen "Klassmorfar" på föreningen. Klassmorfar/klassmormor finns
idag främst i grundskolan, förskolan och kan fö r ekomma i gymnasieskolan.
Att ha en klassmorfar/klassmormor på skolan leder till lugnare lektioner och motverkar
mobbning och vandalism. Det positiva resultatet har redovisats i en doktorsavhandling gjord av
Ann-Kristin Boströ m , (Institutionen för internationell pedagogik
En klassmorfar/ klassmormor är med i klassrummet, på rasterna och på gymnastiklektionema.
Man stöttar, löser konflikter
och ger extra uppmä r ksamhet åt barn som behö v er det.
Ekonomin fö r Lidkö p ings kommun ä r ansträ n gd och dä r fö r skulle en lö s ning med
Klassmorfar/ klassmorfar kunna vara en lö s ning med att få in fler vuxna i skolan och
samtidigt ge de utbildade pedagogerna mer tid fö r sitt viktiga arbete.
Må n ga som arbetar inom Klassmorfar har gå t t via Arbetsfö r medlingen
av ersä t tningen bestå r av arbetsmarknadsstö d .

och stö r re delen

Med anledning av detta yrkar Liberalerna i Lidkö p ing:

•

att det utarbetas en modell för hur vi skall få fler vuxna i skolan enligt förslaget ovan
eller på liknande sätt.

Lidkö p ing den 29 februari
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