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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

BUN § 1

Information
Änr BUN 2020/6610

Beslut


Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete
(BUSK) utifrån beslutat årshjul.
Enhetschef Anders Rosvall informerar kring arbetet med BUSK.
Sammanställning av elevers oroande frånvaro resp. kränkningsutredningar.
Skolchef Anders Månsson redovisar sammanställningen.
Information till förtroendevalda vars namn publiceras på webben när
de förekommer i ärenden och handlingar.
Förvaltningschef Kenth Olsson informerar gällande detta.
Preliminärt bokslut 2020
Ekonomichef Hans Thorsson redogör i detta ärende.
Nuläge gällande Covid-19
Förvaltningschef Kenth Olsson informerar gällande nuläget av Coronapandemin.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

BUN § 2

Delgivningsärenden BUN
Änr BUN 2020/4420

Beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden
avseende perioden 2020-11-16---2020-12-15 till handlingarna.

Sammanfattning
Föreligger för information till Barn- och utbildningsnämnden
delgivningsärenden avseende perioden 2020-11-16—2020-12-15

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden


Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga delgivningsärenden
avseende perioden 2020-11-16--2020-12-15 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-12-17
Förteckning över inkomna handlingar 2020-12-17
Förteckning över upprättade handlingar 2020-12-17
Förteckning över polisanmälningar 2020-12-17

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

BUN § 3

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr BUN 2020/4422

Beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut avseende perioden 2020-11-16—202012-15 till handlingarna.

Sammanfattning
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut avseende perioden
2020-11-16—2020-12-15.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden


Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut avseende perioden 2020-11-16—2020-12-15 till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-12-17
Förteckning av fattade delegeringsbeslut 2020-12-17

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

BUN § 4

Svar på motion (SD): Matlådor för att minska
matsvinnet
Änr BUN 2020/6303

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige


Besluta att motionen om matlådor för att minska matsvinnet anses
besvarad i enlighet med Barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Skolchef Anders Månsson redovisar ärendet.

Yrkanden
Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionens förslag.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
-

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag att motionen anses besvarad.

-

Sverigedemokraternas förslag att motionen ska bifallas

Omröstning
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra i en omröstning.
Nämnden godkänner följande ordning:
Ja-röst för barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (3)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

Nej-röst för motionens förslag.
Med 12 röster för förvaltningens förslag och 3 röster för motionens förslag
beslutar barn- och utbildningsnämndens enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.
Omröstningsprotokoll, se bilaga A.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för motionens förslag.

Sammanfattning
Björn Söder (SD) föreslår 2019-10-21 i en motion till Kommunfullmäktige
att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att
införa försöksverksamhet med "Rädda-maten-lådor" inom Kristianstads
alla gymnasieskolor, att om möjlighet finns införa sådan försöksverksamhet samt att efter sex månaders försöksverksamhet utvärdera den och låta
den bli permanent om utvärderingen visar positivt resultat på minskning
av matsvinn.
Försäljning enligt förslaget sker redan på Österängsgymnasiet. Entreprenören ISS kan besluta om att införa försäljning av matlådor enligt förslaget.
Aktuella entreprenadavtal bör ses över i syfte att inrymma villkoren för
försäljning av matlådor. Utvärdering av försäljningen kan göras för att se
vilken påverkan den haft på matsvinnet.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden


Besluta att motionen om matlådor för att minska matsvinnet anses
besvarad med hänvisning till föreliggande svar

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-20

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (3)

7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

Motion från Björn Söder (SD) har 2019-10-21
Barnkonsekvensanalys 2020-11-20

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 (3)
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Parti
M
M
M
L
C
KD
S
S
S
S
SD
SD
SD
L

Parti
M
L
L
C
S
V
SD
SD

Omröstningsprotokoll
BUN 2021-01-19 ärende: 2020/6303 § 4

Ordinarie ledamot
Christina Silverbern
Nicholas Harrison
Sylvia Olander
Henny Tillberg
Andreas Nilsson
Henrik Stedt
Ulrika Tollgren
Qazim Hasanaj
Anna Pettersson
Jens Nordwander
Annelie Fälth Simonsson
Jacob Melin
Marianne Hellgren Wendel
Abdikarim Hassan
Daniél Tejera
Ersättare
Oliver Nyberg
Lars Lamberger
Magnus Åkesson
Noah Englesson
Shrouq Alarini
Karin Feldt
Oskar Månsson
Johannes Bengtegård

Ersättare

Noah Englesson

Oskar Månsson
Lars Lamberger
Anmärkning

Ordf. röstar alltid sist p g a utslagsröst

Justering av omröstningsprotokoll

Ordförande

Ja

Justerare

Totalt:

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
12

X
X
X
3

Bilaga A
Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

BUN § 5

Medborgarförslag: Revidera 15 timmarsregeln inom
barnomsorgen
Änr BUN 2020/5624

Beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget om att
revidera
15-timmarsregeln i förskolan är besvarad enligt föreliggande förslag.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Skolchef Anders Månsson redogör ärendet.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att revidera 15-timmarsregeln inom förskolan så att barn istället skulle ha rätt till 25 avgiftsfria timmar per vecka. En
utökning av tiden på detta sätt skulle medföra väsentligt ökade kostnader
för kommunen. Inom nuvarande budget-förutsättningar finns inte möjlighet att genomföra det förslagsställaren föreslår.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget om
att revidera
15-timmarsregeln i förskolan är besvarad enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag "Revidera 15-timmarsregeln inom barnomsorgen" 202007-14
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-20

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

Barnkonsekvensanalys 2020-11-20

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

BUN § 6

Svar motion: Återremiss motion för utredning om
fjärrundervisning för att återinföra franska som
språkval
Änr BUN 2018/2223

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige


Beslutar att återremitterad motion, efter utredning om fjärrundervisning som verktyg för återinförande av franska som språkval för årskurs
6-9 i de kommunala skolorna, anses besvarad med hänvisning till barnoch utbildningsförvaltningens yttrande.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Skolchef Anders Månsson redovisar ärendet.

Yrkanden
Sverigedemokraterna yrkar bifall för eget förslag.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
-

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag

-

Sverigedemokraternas förslag

Omröstning
Ordföranden ställer dessa två mot varandra i en omröstning.
Nämnden godkänner följande ordning:
Ja-röst för barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (3)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

Nej-röst för Sverigedemokraternas förslag.

Med 12 röster för förvaltningens förslag och 3 röster för Sverigedemokraternas förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag.
Omröstningsprotokoll, se bilaga B.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige har Ida Nilsson (MP), Lena Olsson (M),
Christina Borglund (KD) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) föreslagit att barn- och
utbildningsnämnden ges i uppdrag att skyndsamt återinföra franska som
språkval för årskurs 6-9 i skolor med kommunal huvudman. Såväl barnoch utbildningsnämnden som kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärenden för att utreda frågan om fjärrundervisning. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu undersökt förutsättningarna av fjärrundervisning som
verktyg för ett återinförande av franska som språkval i kommunens grundskolor.
Fjärrundervisning får enligt skollagen endast ersätta reguljär undervisning
om det inte finns någon legitimerad och behörig lärare i franska på skolan,
eller om elevunderlaget för en skola är så otillräckligt att undervisning i
ordinarie form leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
Idag förekommer ingen undervisning i franska som moderna språk inom
kommunala grundskolor i Kristianstads kommun.
Fjärrundervisning i ämnet franska på kommunens skolor skulle av organisatoriska skäl få en lönekostnad motsvarande drygt 6 Mkr per år. Inom
nuvarande budgetförutsättningar finns inte möjlighet att genomföra fjärrundervisning i franska.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (3)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige


Besluta att återremitterad motion, efter utredning om fjärrundervisning som verktyg för återinförande av franska som språkval för årskurs 6-9 i de kommunala skolorna, anses besvarad med hänvisning till
barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-20
Motion om att återinföra franska som språkval i Kristianstads kommun
180126
Barn- och utbildningsnämndens beslut att föreslå att motion avslås om att
återinföra franska som språkval i Kristianstads kommun 181204
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att avslå motion om att
återinföra franska som språkval i Kristianstads kommun 190424
Kommunfullmäktiges beslut om återremittering till kommunstyrelsen
angående motion att återinföra franska som språkval i Kristianstads kommun 190514
Barnkonsekvensanalys 2020-11-20

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 (3)

13

Parti
M
M
M
L
C
KD
S
S
S
S
SD
SD
SD
L

Parti
M
L
L
C
S
V
SD
SD

Omröstningsprotokoll
BUN 2021-01-19 ärende: 2018/223 § 6

Ordinarie ledamot
Christina Silverbern
Nicholas Harrison
Sylvia Olander
Henny Tillberg
Andreas Nilsson
Henrik Stedt
Ulrika Tollgren
Qazim Hasanaj
Anna Pettersson
Jens Nordwander
Annelie Fälth Simonsson
Jacob Melin
Marianne Hellgren Wendel
Abdikarim Hassan
Daniél Tejera
Ersättare
Oliver Nyberg
Lars Lamberger
Magnus Åkesson
Noah Englesson
Shrouq Alarini
Karin Feldt
Oskar Månsson
Johannes Bengtegård

Ersättare

Noah Englesson

Oskar Månsson
Lars Lamberger
Anmärkning

Ordf. röstar alltid sist p g a utslagsröst

Justering av omröstningsprotokoll

Ordförande

Ja

Justerare

Totalt:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
12

Nej

X
X
X
3

Bilaga A
Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

BUN § 7

Granskning av intern kontroll - attester
Änr BUN 2020/5656

Beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att svara kommunens revisorer enligt förvaltningens förslag.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Ekonomichef Hans Thorsson redogör ärendet.

Sammanfattning
Kommunens revisorer har uppdraget åt PwC att genomföra en granskning
av ”intern kontroll – attester” i syfte att säkerställa att kommunstyrelsens
och nämndernas interna kontroll är tillräcklig avseende attester.
Efter genomförd granskning kan revisorerna konstatera att den interna
kontrollen endast till del är tillräcklig och de lämnar därför ett antal rekommendationer.
De rekommendationer som avser kommunstyrelsen kommer att underlätta
för BUF´s handläggning av attester och blir därmed en förutsättning för hög
följsamhet.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:
-

Revidera reglemente för verifikationshantering.

-

Implementera digital beslutsgång och inrapportering av behörigheter till ekonomisystemet.

Revisorerna rekommenderar samtliga nämnder att:

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

-

genomföra årliga kontroller av attestbehörigheter

-

inom ramen för det interna kontrollarbetet även kontrollera att attestanter genomför kontroll mot avtal vid attestering.

För barn- och utbildningsnämndens räkning innebär rekommendationerna
att nämnden föreslås ge förvaltningschefen i uppdrag att presentera dels
en plan för årliga kontroller av attestbehörigheter och dels att tillföra
nämnda kontroller till den plan för Intern kontroll som årligen fastställs av
nämnden.
Delegeringsordningen föreslås justerad så att de som får ta beslut om
attesträtt omfattar skolchefer, en administrativ chef per skolområde, samt
ekonomichef.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att svara kommunens revisorer enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, förvaltningens svar på revisionsrapport, 2020-11-24.
Revisionsrapport från kommunens revisorer, 2020-10-07.
Barnkonsekvensanalys, 2020-11-24

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

BUN § 8

Ledamot i kommunalförbundet AV Media Skåne
Änr BUN 2019/7639

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige


Besluta godkänna ledamot samt ersättare i kommunalförbundet
AV Media Skånes förbundsstyrelse enligt föreliggande förslag.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Ekonomichef Hans Thorsson informerar i ärendet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har godkänt ansökan om fullvärdigt medlemskap i
Kommunalförbundet AV Media Skåne. Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslås som ordinarie ledamot och dess vice ordförande
som ersättare i förbundsstyrelsen för kommunalförbundet AV Media
Skåne.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden



2021-01-19

Besluta godkänna ledamot samt ersättare i kommunalförbundet
AV Media Skånes förbundsstyrelse enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-12-02.
Hemställan från Kommunalförbundet AV Media Skåne om godkännande
av förbundsordning, 2020-10-12.
Barnkonsekvensanalys, 2020-12-02

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-01-19

BUN § ParagrafNo

Medborgarförslag - Installation av nattkameror med
rörelsedetektor och sabotagelarm
Änr BUN 2020/6040

Beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget om
installation av nattkameror med rörelsedetektor och sabotagelarm anses besvarat genom barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Planeringschef Håkan Nilsson redovisar ärendet.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att nattkameror med rörelsedetektor och sabotagelarm installeras på förskolorna i Tollarp
då förslagsställaren skriver att det varit problematik med förstörelse där. Kristianstads kommun har nyligen tagit fram en
policy för kameror och är nästan klara med rutinen för hur
ansökan och hur uppsättning ska ske och kommer under 2021
kunna börja arbeta efter den. Då kommer förslaget i medborgarförslaget om nattkameror på förskolorna i Tollarp finnas
med i det underlag som ligger till grund för utbyggnaden som
sker i takt med att tilldelad budget tillåter.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget om installation av nattkameror med rörelsedetektor och

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
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sabotagelarm anses besvarat genom barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2020-09-28 Installation av nattkameror
med rörelsedetektor och sabotagelarm
Protokoll fullmäktige 2020-10-13 §197
Tjänsteutlåtande 2020-11-25

Utdragsbestyrkande
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BUN § 10

Revidering av delegeringsordning
Änr BUN 2012/3426

Beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att justera nu gällande delegeringsordning beslutad 2011-07-01 och senast reviderad 2020-0904, i enlighet med föreliggande förslag.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Planeringschef Håkan Nilsson redovisar ärendet.

Sammanfattning
BUN reviderar löpande sin delegeringsordning och i detta ärende finns
förslag om placering vid skolenhet, hur beslut om avstängning rapporteras, beslutsattestanter utses under mandatperioden, vilka punkter som
övergår till ny gemensam serviceorganisation och delegering av patientsäkerhetsrapport inom elevhälsan.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att justera nu gällande delegeringsordning beslutad 2011-07-01 och senast reviderad 2020-09-04, i
enlighet med föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-23

Utdragsbestyrkande
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BUN § 11

Handlingsplan för jämställdshetsintegrering 2021
Änr BUN 2018/3377

Beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna förvaltningens
uppföljning arbetet med den strategiska utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering 2021 och lägger den till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämndens behandling
Informationsansvarige Ulrica Capion redogör ärendet.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnar in en protokollsanteckning,
se bilaga.

Sammanfattning
Varje nämnd/förvaltning ska genomföra en årlig uppföljning kring hur den
strategiska utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering inverkar på den
egna verksamheten.
Uppföljning av arbetet med den strategiska utvecklingsplanen genomförs
med stöd av checklista för jämställdhetsintegrering och omfattar perioden
1 januari – 31 december innevarande år.
Arbetet med jämställdhetsintegrering har följts upp på central förvaltning
tillsammans med skolchefer. Genom checklistan har områden där förvaltningen behöver arbeta mer aktivt med frågan uppdagats, men även områden där förvaltningen redan idag arbetar mycket aktivt, exempelvis med
statistik gällande pojkar och flickors resultat.
Jämställdhetsintegrering är ett område som är mycket stort att greppa och
allt kan inte göras på en gång. Under 2020 planerade barn- och utbildnings-

Utdragsbestyrkande
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förvaltningen att prioritera arbetet med att göra handlingsplanen känd i
förvaltningens samtliga verksamheter. Coronautbrottet under årets första
kvartal och därtill följande pandemi medförde att flera utvecklingsarbeten
fördröjdes. Med den anledningen behöver förankringen av handlingsplanen fortsätta, i syfte att fullföljas 2021. Som en del implementeringen
kommer samtliga medarbete i barn- och utbildningsförvaltningen att erbjudas utbildning i jämställdhetsintegrering under 2021. Checklistan från
2019 kvarstår därför och fokusområden från denna kommer att väljas ut
inför 2022.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden


Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna förvaltningens
uppföljning arbetet med den strategiska utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering 2021 och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens uppföljning av jämställdhetsintegrering 2019 (checklista) och handlingsplan för 2021.

Utdragsbestyrkande
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Pojkariskolan
Trots att kunskapsresultaten i svensk skola förbättrats något under de senaste åren
fortsätter likvärdigheten att försämras. Elevers skolframgång beror i alltför hög utsträckning
på föräldrars utbildningsnivå. TIMSS 2019 som presenterades i december 2020 visar på
fortsatt ökade skillnader mellan elevgrupper. https://www.skolverket.se/omoss/p ress/p ressmeddela nden/pressmeddela nden/2020-12-08-nv-stu die-o m-eleversku nska pe r-bekra ft a r-positivt-tren

d b rott

l betygsstatistiken från våren 2020 konstaterades det att nu presterar pojkar sämre än flickor
i alla skolämnen. 80 % av flickorna är behöriga att söka till högskolan efter studenten medan
bara 65 % av pojkarna är det. https://www.lauren.se/nyheter/fokus/flickorna-har-gatt-ompoika r-i-alla-amnen

Pojkar med lågutbildade föräldrar är dubbla förlorare. Svensk skola har ett kompensatoriskt
uppdrag vilket innebär en skyldighet att agera. Misslyckande kan leda till svårigheter att
komma in på arbetsmarknaden och i värsta fall ohälsa och kriminalitet. Konsekvenserna och
kostnaderna för en misslyckad skolgång följer med resten av livet.
Det finns forskning som visar hur man kan få fler pojkar att lyckas i skolan. En viktig faktor är
att se till att det inte förekommer kränkningar. Antipluggkulturen definieras i hög grad av att
pojkar som tar ansvar blir retade. Maskuliniteten skapas då genom att ta avstånd från
studier.
En annan viktig faktor är att skolan diskuterar och undervisar i studieteknik. Det leder till att
pojkarnas syn på kunskap ändras från att prestationer bygger på talang till att det krävs en
arbetsinsats för att bli bra i skolan.
Pojkar har också visat sig har svårare för att ta ansvar för sina studier på egen hand. Detta
kan motverkas genom fler kontrollstationer då mentorerna följer upp resultaten, men även
att pojkar tränas i att sätta ord på känslor.
Det största problemet när detta inte fungerar är att många killar då väljer att helt strunta i
skolarbetet. Har man inte försökt kan min inte heller misslyckas.
Hejerna då? Fredrik Zimmermann har i sin forskning i ämnet kommit till slutsatsen att även
flickorna mår bättre i de skolor som har kommit tillrätta med killarnas antipluggkultur. En
negativ maskulinitetskultur drabbar i högsta grad även flickors studiemiljö och trygghet.
l checklistan står

B

Chefen leder och driver arbetet med jämställdhetsintegrering samt efterfrågar
resultat.

Vi föreslår att jämställd utbildning blir ett fokusområde som förvaltningschefen leder och
driver. Kunskapsresultaten utvärderas systematiskt över tid av Barn- och
utbildningsnämnden med hänsyn till pojkar och flickors lika rätt att lyckas i skolan.
Vetenskapligt grundad kunskap och beprövad erfarenhet inom detta sakområde samt

o't

erfarenhetsutbyte mellan skolor och enheter kan vara redskap för att förverkliga målet om
en jämlik och framgångsrik undervisning.
Vi är dessutom övertygade om att detta även är det effektivaste sättet att nå ökade
kunskapsresultat och därmed öka måluppfyllelsen i Kristianstads kommuns skolors
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