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Yttrande motion (L) religionsfrihet för en fungerande
integration
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen

Sammanfattning
Liberalerna har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att personal i förskola och skola
får ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt stöd i att hantera frågor om
religiöst tvång i förskolan och skolan. Vidare har motionären föreslagit att huvudman
kommunicerar med verksamheten om jämställdhet och vad den betyder för förskolans
verksamhet. Kommunens tillsyn ska innehålla granskning av verksamheten utifrån
läroplanens mål och pedagogiska kvalitet men också frågor kring integration och
jämställdhet.
Bakgrunden till motionen är att det kommer rapporter och skrivs i media om att
förskolepersonal kontrollerar barnens klädsel i förskolan då föräldrar kräver att personalen
ska se till att barnen bär slöja hela dagen.
Med anledning av detta vill motionären att all personal i förskola och skola får ökad kunskap
om hedersrelaterat våld och förtryck liksom stöd i frågor gällande religiöst tvång.
En kontroll har gjorts med samtliga förskolechefer i kommunen och det är inte någon
förskola som fått frågan eller påståendet från någon förälder att personalen ska kontrollera
att deras barn bär slöja under hela dagen.
Personal på Barn- och elevhälsan har genomgått en gedigen utbildning när det gäller
hedersrelaterat våld och utgör ett stöd för verksamheten om och när personalen har frågor
eller att man upptäcker eller misstänker att barn och ungdomar är utsatta för detta.
Nämnden anser att det finns utbildad personal som kan hantera frågor och öka kunskapen
inom organisationen när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Däremot behöver
rutiner tas fram för hur arbetet praktiskt går till då personalen misstänker att ett barn eller
en elev utsätts för hedersrelaterat våld. Exempelvis när ska kontakt tas med polis, socialtjänst
och elevhälsa.
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Motionären yrkar också att huvudman kommunicerar till förskolor att skollagens skrivningar
om jämställdhet gäller och vad det betyder för skolans verksamhet samt att kommunens
tillsyn när det gäller alla förskolor ska innehålla granskning av verksamheten utifrån
läroplanens mål och pedagogisk kvalitet men också kring frågor om integration och
jämställdhet.
Området Normer och värde där jämställdhet ingår i skollag och läroplan stäms av årligen i
det systematiska kvalitetsarbetet. Genom diskussionsfrågor och den årliga skattningen som
förskolan gör mot de mål som finns inom normer och värde så kommunicerar huvudman ut
att detta område har betydelse. Huvudman kräver dessutom återrapportering från varje
enskild enhet som sedan rapporteras som en helhet till huvudman.
Huvudmannens uppföljning och återkoppling sammantaget med nämndens systematiska
kvalitetsarbete omfattar redan idag en granskning utifrån läroplanens mål och pedagogiska
kvalitet samt normer och värde som innehåller jämställdhet.
Skolverket har lämnat ifrån sig ett förslag till regeringen av reviderad läroplan för förskolan. I
förslaget har jämställdhetsperspektivet lyfts fram och tydliggjorts. Om förslaget till reviderad
läroplan går igenom kommer förtydligandet att ingå i det systematiska kvalitetsarbetet.
När det gäller integration ur ett lärande så kommer nyanlända barn- och elevers
undervisning och utbildning kartläggas i sin helhet hösten 2018 med hjälp av processledare
från Skolverket

Beslutet ska skickas till
Kvalitets- och utvecklingschef
Barn- och skolchef
Kommunstyrelsen

