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Motion angående inrättande av tjänster som socialpedagog
Bakgrund
Behovet av förstärkt, fördjupat och breddat elevvårdsarbete har ökat över tid. Psykisk ohälsa
bland ungdomar, utsatthet och kränkningar från kända och okända jämnåriga och
minskande uppmärksamhet och tid för möten från den samlade vuxenvärlden, ställer högre
krav på ett fördjupat och stärkt elevvårdsarbete. Avvecklingen av det mobila teamet är
oroande, samtidigt som ju kommunens elevvårdsorganisation inom sig redan rymmer de
kompetenser som mobila teamet täcker. En breddning av kompetensen inom elevvårdsarbetet på framför allt skolor med högstadium skulle kunna förbättra situationen för elever
som mår - och far illa, i sin skolsituation. Erfarenheter från några kommuner i landet som
förstärkt sitt elevvårdande arbete med personal som har socialpedagogisk kompetens kan
vara ett sätt att förstärka elevvårdsarbetet på skolorna och i högre utsträckning avlasta
pedagoger, föräldrar och skolledning.
Förslag
Roslagens oberoende parti vill föreslå en treårig försöksverksamhet med socialpedagoger
anställda på några skolor med högstadier, underställda skolans rektor. Socialpedagogernas
uppdrag, arbetsuppgifter och ansvar föreslås följa den bifogade sammanställningen som
ROOP gjort (bilaga) efter att ha intervjuat rektor och socialpedagoger på en större
högstadieskola i Lidköping och efter den modell som gjort Rinkebyskolan på Järvafältet till en
av Stockholms tryggaste skolor (enligt det statistiska resultatet från Sthlms kommun).
Finansieringen av socialpedagogerna bör kunna ske från statsbidraget för lärarassistenter.
Med all respekt för det arbete som de trettiotal lärarassistenter på skolorna idag utför, så är
det ett mer kvalificerat uppdrag och kompetens som krävs för ett fördjupat elevvårdsarbete.
Efter rektors bedömning kan det i några fall kanske redan idag finnas den önskvärda
kompetensen hos anställda lärarassistenter. Alternativt finns det lärarassistenter som med
riktade fortbildningsinsatser skulle kunna uppfylla de krav som uppdraget kräver.
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