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Utbildningsnämnden beslutar att överlämna tjänsteskrivelsen som sitt yttrande över
minnesanteckningar från Tullinge dialogforum 22 februari 2016.
Sammanfattning

Dialogforum är ett lokalt forum där förtroendevalda 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 fullmäktige
riktlinjer för dialogforum. Riktlinjerna slår fast att nämnderna ska ta in frågor från
dialogforum på nämndens dagordning samt ansvarar för att besvara, återkoppla och
följa upp frågor, synpunkter och förslag från dialogforumen inom respektive ansvarsområde.
Tullinge dialogforum höll dialogmöte med skolungdomar på Falkbergsskolan och
Trädgårdsstadsskolan i Tullinge i februari. I minnesanteckningarna har dialogforumet adresserat tre frågor till utbildningsnämnden. Förvaltningen har berett ärendet
och överlämnar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande.
Ärendet

Tullinge dialogforum höll dialogmöte med skolungdomar på Falkbergsskolan och
Trädgårdsstadsskolan i Tullinge 22 och 25 februari. Mötena handlade om hur de
unga upplever sina skolmiljöer och hur de trivs i kommundelen. I minnesanteckningarna adresserades följande tre frågor till utbildningsnämnden:
1. Kan skolornas planering och arbetssätt förändras så att eleverna får mer tid på
sig att lösa sina uppgifter?
2. När och hur ska Falkbergskolan renoveras eller byggas om?
3. Finns det en policy eller generella säkerhetsrutiner för Botkyrkas skolor?
Fråga 1
Varje enskild skola ansvarar själva för att planera elevernas studieupplägg och arbetsmetod. I Botkyrka kommun är demokrati och delaktighet viktigt och därför ska
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eleverna uppmuntras att driva frågor som påverkar deras vardag via olika forum. En
fråga om förändrad planering och arbetssätt kan till exempel drivas genom elevrådet
som i sin tur kan ta en dialog med skolledningen om detta. Det är viktigt att eleverna själva lyfter den typen av frågor i sina respektive skolor, eftersom de lär sig på
det sättet hur det fungerar om man vill få till en förändring. Elever ska vara med och
påverka för dem viktiga frågor och det finns även elevskyddsombud på skolorna
som kan agera och vara behjälpliga.
Fråga 2
Utredningar har visat att Falkbergsskolans lokaler har varit bristfälliga och förvaltningen har gjort bedömningen att lokalerna kräver omfattande åtgärder. Miljöinventeringar, fastighetsekonomiska och pedagogiska bedömningar har tidigare visat att det långsiktigt hållbara alternativet för skolan är att endast behålla
aula- och matsalsdel och för övrigt bygga en helt ny grundskola. Just nu pågår en
utredning för att se om projektet måste omdefinieras ytterligare då Falkbergsskolan är betydligt mer sliten än vad man först trodde. Utredningen väntas vara klar
under 2016. Först därefter kan beslut tas om skolan ska renoveras eller byggas
om helt.
Fråga 3
I Botkyrka är skolorna öppna och inte låsta. Skolan är däremot ingen allmän
plats, vilket innebär att ingen utomstående får vistas i skolorna utan tillstånd. Det
gäller även för föräldrar. Det finns ingen policy eller särskilda säkerhetsrutiner
som gäller för alla skolor i Botkyrka. Skolorna hanterar det olika beroende på de
specifika förhållanden som gäller för respektive skola. Botkyrka kommun har
däremot ett övergripande krishanteringsprogram och utbildningsnämnden tar beslut nu i maj om att anta en krisledningsplan som bland annat klargör förvaltningens organisation och uppgifter om det skulle uppstå en kris, stora som små,
till exempel vid en skola.
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