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INTERPELLATION

Tili Skolnämndens ordförande, Peter Molin (M)

Arbete i skola och förskola mot sexuellt utnyttjande av barn

Sexuellt utnyttjande av barn är ett mycket allvarligt samhällsproblem i Sverige idag. Statistiken

visar att 3-6 barn per klass med 30 elever blir sexuellt utnyttjade? Antalet varierar beroende på

källor, varav de senast redovisade rapporterna också visar de högre antalet barn. Exakta antal är

svåra att uppskatta eftersom mörkertalen är okända. Fallen är många och varje gång ett barn blir

sexuellt utnyttjat är en gång för mycket. Nolltolerans är det enda tänkbara gällande sexuella

övergreppmot barn, och får att nå dit krävs ett aktivt arbete.

Mycket av det aktiva arbetet mot sexuella övergrepp och upptäckt av det kan äga rum i skolor och

förskolor. Det finns flera olika arbetssätt och policys som lyfter hur skolor och förskolor kan arbeta

med barns integritet, vetskapen om rätten till den egna kroppen och vikten av att berätta om

händelser som får barnet att må dåligt.

Eftersom barnen spenderar så stor del av sin tid i skola och förskola så är det också möjligt att

misstankar om att ett barn utsätts väcks där. l många fall märks inte övergreppen på barnet utåt och

därför är det viktigt att fånga upp de misstänkta fall som förekommer utifrån barns beteende och

uttryck. Därför är rutinerna kring hur sådana fall hanteras och gås vidare med mycket viktiga, och

att de rutiner som finns hålls aktuella och uppdateras.



Utifrån följande bakgrund frågar jag

- Hur arbetar Sala kommuns skolor och förskolor med misstankar om sexuellt utnyttjande och
övergrepp mot barn?

»- Hur arbetar Sala kommuns förskolor och skolor förebyggande med frågorna?

Amanda Lindblad (S)

*Sammanstälining statistik: http://treskablinoll,nufstatistik/
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Svar på interpellation från Amanda Lindblad hur förskola och skola arbetar mot

sexuellt utnyttjande av barn.

Barns integritet, arbete i förskolan/skolan

Personalenhar anmälningsplikt till socialtjänstnär de misstänkeratt ett barn far illa. Det'kan
även handlaom att barn berättar känsligasakerför personal,då har förskolan/skolanockså
anmälningsplikt. Sen är det upp till socialtjänsten att utreda ärendet. Personalen tar ingen

ställning och lägger inte in någon egen värdering utan vi skickar ärendet vidare till de som är

utbildade på det området. Personalenhar fått utbildning i hur socialtjänstenoch Barnahus
arbetsgångarfungerar och ävenfått tips hur vi kan prata med barnennär de tar upp något
med oss.

Vi arbetar efter den likabehandlingsplansom alla förskolor/skolor är ålagdaatt arbeta efter.
Den tar upp de sju diskrimineringsgrundernaoch kränkandebehandlingdär det framförallt
handlar om att stärka barnets identitet och respekt för andra människor.

Alla personersom arbetar med barn lämnar in utdrag från belastningsregistretvid

anställning.

Påförskolorna finns det handlingsplanerför hur vi tar emot vikarieroch informerar dom om
vilka regler som gäller. Vi låter inte, för barnen, okändavikarier öppnaeller stängapå
förskolan. ingen okänd får byta blöjor, assisterabarnen vid toalettbesökeller varaensam
vuxen påvilostunden. Ingenokänd skavistas i lokalen såsomsamboeller kompistill
personalen.Personalenfår heller inte ha privata mobiltelefoner iverksamhetenmm.

Det arbete som behöver utvecklasär hur vi arbetar med barnenkring integritet. Vi gör
mycket t.ex. arbetar för att stärka självförtroendet och självkänslan.Vi bekräftar och
utmanar barnet som får dem att växa, men vi behöver hjälpa barnen att träna på "nej" och

"stopp". Att vågastå upp för sigsjälva,om det bli en utsatt situation. Skolledarnaför
förskolan tittar nu på materialet som finns på "jagvillvetase" och vi har köpt in boken "Vilda

sägernej" till allaförskolor. Vi arbetar aktivt för att få till ett systematisktarbete kring

integritet.

?alla
Peter Molin

Ordf. skolnämnden


