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Dialogforum – Fortsatta satsningar på Alby (UF/2018:9)
Förslag till beslut

Tjänsteskrivelsen överlämnas som utbildningsnämndens yttrande över Alby
dialogforum den 14 december 2017.
Sammanfattning

Dialogforum Alby hölls den 14 december 2017 och fokuserade på Botkyrka
kommuns pågående uppdatering av Albys utvecklingsprogram. Mötet handlade om att diskutera och fånga upp ungdomarnas åsikter kring vad som krävs
för att utveckla Alby. Utvecklingsprogrammet innehåller insatser för barn och
unga, ökade jobbchanser och en trevligare stadsmiljö. I grupper diskuterades
bland annat Alby centrum, skolan och uppväxtmiljön för tjejer och killar.
Dialogforumet bad utbildningsnämnden bemöta ett antal punkter som uppkom
vid mötet:
- Möjliggöra för förebilder att besöka skolorna med syfte att vägleda och
inspirera elever i val av vidarestudier.
- Resursbrist på skolor får inte leda till att eleverna inte kan utföra skoluppgifter.
- Föräldraråd med vårdnadshavare kan ha en positiv inverkan i skolan.
Utbildningsnämnden svarar att kommunens skolor har fungerande demokratiska forum (t.ex. elevråd), där elever som har synpunkter och förslag om skolans verksamhet uppmuntras att lyfta dem i elevråden på sina respektive skolor. På samtliga kommunala gymnasieskolor i Botkyrka får gymnasieeleverna
årligen möjlighet att träffa studenter från olika högskolor/universitet.
Om dialogforum

Dialogforum är ett lokalt diskussionsforum där förtroendevalda politiker möter
kommuninvånare. Det är ett stöd till den representativa demokratin och ett sätt
för att förstärka arbetet med den demokratiska utvecklingen i Botkyrka. I november 2015 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för dialogforum (KF
2015-11-26 § 176).
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Riktlinjerna slår fast att nämnderna ska ta in frågor från dialogforum på nämndernas dagordningar samt ansvara för att besvara, återkoppla och följa upp
frågor, synpunkter och förslag från dialogforumen inom respektive ansvarsområde.
Beskrivning av ärendet

Alby dialogforum bjöd den 14 december 2017 in till ett öppet möte för att
lyssna in och informera sig om ungdomars åsikter kring vad som krävs för att
utveckla Alby. Utvecklingsprogrammet innehåller insatser för barn och unga,
ökade jobbchanser och en trevligare stadsmiljö. I grupper diskuterades bland
annat Alby centrum, skolan och uppväxtmiljön för tjejer och killar.
Dialogforumets förslag på åtgärder
Dialogforumet lyfter att elevers åsikter om sin skolgång måste föras fram till
skolledningen. Det är viktigt att tidigt fokusera på elever som hamnat fel och
försöka få dem att göra något konstruktivt istället. Alby har ett starkt föreningsliv, och för att fånga upp fler personer i det skulle information om lokala
fritidsaktiviteter kunna delas ut i skolan. Det är viktigt att behålla motiverade
och engagerade lärare, där dialogforumet menar att omsättningen av lärare
idag är hög. Fler förslag på åtgärder går att läsa i Bilaga 1.
Synpunkter till utbildningsnämnden

I minnesanteckningarna (se Bilaga 1) har Alby dialogforum framfört följande
synpunkter till utbildningsnämnden att bemöta:
-

Möjliggöra för förebilder att besöka skolorna med syfte att vägleda och
inspirera elever i val av vidarestudier.
Resursbrist på skolor får inte leda till att eleverna inte kan utföra skoluppgifter.
Föräldraråd med vårdnadshavare kan ha en positiv inverkan i skolan.

Utbildningsförvaltningen har berett ärendet och överlämnar tjänsteskrivelsen
daterad 2018-01-10, som utbildningsnämndens bemötande av dialogforumets
framförda synpunkter.
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Utbildningsnämndens svar

Utbildningsnämnden har tagit del av synpunkterna från Alby dialogforum.
Kommunens skolor har fungerande demokratiska forum (t.ex. elevråd), där
elever som har synpunkter och förslag om skolans verksamhet uppmuntras att
lyfta dem i elevråden på sina respektive skolor.
Lärarförsörjning i Botkyrka kommun
Gällande lärarförsörjningen i Botkyrka antog utbildningsnämnden i december
2017 en kompetensförsörjningsstrategi för att attrahera, rekrytera och behålla
kompetenta chefer och medarbetare i utbildningssektorn (UN beslut 12 december 2017, § 129). Strategin kommer att mynna ut i konkreta handlingsplaner.
Vårdnadshavare i skolan
Engagerade vårdnadshavare utgör ett viktigt stöd till eleverna vid sidan av skolans ordinarie verksamhet. Vårdnadshavare som vill organisera sitt engagemang kan vända sig till skolans ledning.
Utbildningsförvaltningen samarbetar även med Botkyrka vuxenutbildning och
socialförvaltningen i projektet ABC, Alla Barn i Centrum. Relationen mellan
vårdnadshavare och barn är viktig och idag vet vi att den är den bästa grunden
för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna.
ABC stöttar vårdnadshavare och hjälper dem med föräldrarollen.1
Vägledning till gymnasieelever i val av vidarestudier
På samtliga kommunala gymnasieskolor i Botkyrka får gymnasieeleverna
möjlighet att träffa studenter från olika högskolor/universitet. Skolorna har
årligen särskilda dagar avsatta för exempelvis utbildningsmässor, då studenter
från olika högskolor/universitet i Sverige bjuds in till Botkyrkas gymnasieskolor för att träffa elever och berätta hur det är att studera på högskola/universitet. Varje år besöker alla gymnasieelever i årskurs tre den s.k.
SACO-mässan i Älvsjö, där utbildningsinstitutioner från hela Sverige deltar.
Både från högskolor/universitet, men även från olika yrkeshögskolor.
Utöver utbildningsmässor besöker eleverna olika högskolor under gymnasietiden inom ramen för undervisningen. Besökens karaktär varierar utifrån vilket
program eleven studerar.
Botkyrka kommun. (2018) ”ABC, 4 föräldraträffar”. Hämtad 2018-01-12 från:
https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/rad-och-stod-for-foraldrar/du-foralder.-ramar-ochkramar-behovs-det-mer/abc-4-foraldratraffar.html
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Utbildningsförvaltningen följer upp elever i årskurs två på gymnasiet via elevenkäter och frågar bland annat om eleven ”får information och vägledning
inför studier och arbete efter gymnasiet”. Botkyrkas kommunala skolor hade
index 47 år 2017, vilket går att jämföra med snittet i Stockholms län: index
45.2
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Bilagor

Bilaga 1 - Minnesanteckningar från Alby dialogforum 2017-12-14
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Gymnasieantagningen Stockholms län. ”Enkät i gymnasiet - Undersökning genomförd våren
2017 i åk 2. Resultat för: Stockholms län/Botkyrka/Tumba Gymnasium”. (2017). Hämtad
2018-10-01 från:
http://jamfor.gyantagningen.se/Web/Core/Pages/Special/ServiceGuideFile.aspx?fileid=aa254f
b4c3464616880a2e253a645e07
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