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Svar på motion om NPF säkrad och intryckssanerad skola

INLEDNING

Magnus  Edman [SD) och  Louise  Eriksson [SD) inkom den 29 oktober 2018 med

rubricerad motion. Motionärerna vill att ett arbete påbörjas med att samtliga Sala

kommuns skolor NPF säkras och intryckssaneras senast den 31 december 2020.

Beredning

Bilaga KS 2020/120/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Bilaga KS 2020/120/2, remissvar Barn och Utbildning

Bilaga KS 2020/120/3, motion från Magnus Edman  (SD) och Louise Eriksson  (SD)

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmåktige beslutar

ag anse motionen besvarad.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om NPF-säkrad och intryckssanerad skola

Magnus Edman  (SD) och  Louise Eriksson (SD) inkom  den 29 oktober 2018 med

rubricerad motion

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

' att arbetet påbörjas med att samtliga Sala  kommuns  skolor NPF säkras och

intryckssaneras senast 31 december 2020.

Motionärerna skriver att antalet personer med funktionsvariationer inom NPF,

exempelvis ADHD/ADD/ASD, Asperger/autism har enligt Region Västmanland ökat

med 55% de senaste 5 åren.

Motionärerna hänvisar till skollagens skrivning om att funktionsnedsättningars

konsekvenser ska/motverkas så långt som möjligt. Elever med neuropsykiatriska

funktionsvariationer (NPF—diagnos) hamnar ofta i riskzonen för att inte klara

behörigheten till gymnasieskola med alla dess konsekvenser.

Motionärerna ger en beskrivning av hur klassrumsmiljöni en NPF-säkrad skola bör

vara.

Motionen har remitterats till Barn och Utbildning för yttrande.

Av yttrandet framgår att Specialpedagogiska myndigheten har ett omfattande

studiepaket som rör NPF. Det omfattar betydligt mer än skolornas fysiska miljö och

hjälpmedel. Det handlar om personalens och föräldrarnas perspektiv och

samverkan, om kunskap om barns och elevers perceptuella och kognitiva

förutsättningar, pedagogiska strategier och förhållningssätt i de många situationer

som kan uppstå och som kräver stor förståelse kring hur man kan undvika

problemskapande situationer och konflikter med mera.

Förskolan och skolan har påbörjat ett utvecklingsarbete inom området men det

finns starka skäl att ytterligare fokusera på detta . Skolan bör särskilt

uppmärksamma dessa frågor i samband med att nya enheter och skolor planeras.

Det finns fördelar med att sätta en tydlig tidsgräns för utvecklingsarbetet men att

hela processen ska vara klar innan 2020 års utgång kan vara förknippat med risker.
Dåligt förankrade investeringar som inte har tagits fram itakt med personalens egen
kompetensutveckling, förståelse och engagemang riskerar att inte ge oönskat

resultat.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax: 0224-188 50 anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt: 0224-74 71 00
www sala.se
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Barn och utbildning ställer sig i grunden positiva till motionärernas ambitioner och

delar bedömningen att arbete och kompetensutveckling kring NPF-frågor är mycket

viktiga. Dock bör arbetet inte börja med åtgärder av den fysiska skolmiljön utan

genom att systematisk starta med kompetensutveckling, dialog och en genomtänkt

prioritering av de många åtgärder som behövs för att stärka dessa elevers

kunskapsutvecklings och trygghet i skolan.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad

,

(

Anders Wigelsbo  (  C  )
Kommunstyrelsens ordförande
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Svar på motion om NPF-säkra och intryckssanerad skola

Bakgrund

29  oktober 2019  beslutade fullmäktige att  hänskjuta  en motion från Louise Eriksson

och Magnus Edman, Sverigedemokraterna, till kommunstyrelsen för beredning.

26 november skickades motionen för internremiss till Barn- och

Utbildningskontoret.

Motionen gäller NPF-säkrad och intryckssanerad skola. Dnr  2018/1465

Motionen

Motionärerna hänvisar till skollagens skrivning om att funktionsnedsättningars

konsekvenser skall motverkas så långt som möjligt. Elever med neuropsykologiska

funktionsnedsättningar [NPF-diagnos) hamnar ofta i riskzonen för att inte klara

behörigheten till gymnasieskolan, med alla dess konsekvenser.

En del i det arbetet handlar om att minska störande intryck i skolan. Det kan röra sig

om färgsättning, kontraster, möblering och olika hjälpmedel.

Motionärerna vill att arbetet påbörjas med att samtliga av Sala kommuns skolor

NPF-säkras och intryckssaneras senast  2020-12—31.

Yttrande

Specialpedagogiska skolmyndigheten har ett omfattande Studiepaket som rör NPF.

Det omfattar betydligt mer än skolornas fysiska miljö och hjälpmedel. Det handlar

om personalens om föräldrarnas perspektiv och samverkan, om kunskap om barns

och elevers perceptuella och kognitiva förutsättningar, pedagogiska strategier och

förhållningssätt i de många situationer som kan uppstå och som kräver stor

förståelse kring hur man kan undvika problemskapande situationer och konflikter,

med mera.

Den fysiska lärmiljön är i ett sådant sammanhang en viktig del, men måste ses i ett

sammanhang av många andra åtgärder.

Förskolan och skolan har påbörjat ett utvecklingsarbete inom området, men det

finns starka skäl att ytterligare fokusera på detta. Skolan bör särskilt

uppmärksamma dessa frågor i samband med att nya enheter och skolor planeras.

Det finns fördelar med att sätta en tydlig tidsgräns för ett utvecklingsarbete, men att

hela processen kring kompetensutveckling och investeringar i lokaler och skolmiljö

skall vara klar innan  2020  års utgång, kan vara förknippat med risker.
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Dåligt förankrade investeringar som inte har tagits fram i takt med personalens egen

kompetensutveckling, förståelse och engagemang, riskerar att inte ge önskat

resultat.

Barn- och utbildning ställer sig alltså i grunden positiv till motionärernas

ambitioner, och delar bedömningen att arbete och kompetensutveckling kring NPF—

frågor är mycket viktiga. Det är i själva verket en av de allra viktigaste faktorerna för

att nå bättre måluppfyllelse för alla elever i Sala kommun.

Dock bör vi i det arbetet inte börja med åtgärder av den fysiska skolmiljön, utan gå

systematiskt tillväga med kompetensutveckling, dialog och en genomtänkt

prioritering av de många åtgärder som behövs för att stärka dessa elevers

kunskapsutveckling och trygghet i skolan.
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Motion om Motion om NPF säkrad & Intr ckssanerad skola.

Antalet personer med funktionsvariationer inom NPF, exempelvis ADHD/ADD/ASD

(Asperger/Autism) har enligt Region Västmanland ökat med 55  %  de senaste fem åren.

Skollagen är tydlig: "Vi ska motverka funktionsnedsättningars konsekvenser så långt som

möjligt. Skolan ska ge alla elever möjligheten att ha en schysst skolgång med bra lärare och

bra anpassningar."

Elever med NPF—diagnos hamnar ofta i riskzonen för att inte klara behörigheten till

gymnasiet. En elev som inte lyckas i skolan och som inte kommer vidare, som inte känner sig

sedd, hörd och stark kommer att kosta samhället enorma summor längre fram.

Klassrumsmiljön i en NPF säkrad skola bör vara rensad från störande intryck: väggar, golv och

tak bör gå i vitt och ljusgrått, affischer eller andra grälla, kontrastrika detaljer bör undvikas.

Olika sitt— och ståplatser, pilatesbollar, nedtonad färgskala, sittkuddar och stressbollar är

några exempel på anpassningar man bör ordna för att uppnå målet att vara en NPF—säker

skola.

Sverigedemokraterna vill med denna motion säkra upp att Sala kommun satsar på NPF

säkrad och intryckssanerad skola. Vi Sverigedemokrater vill därför verka för arbetet med att

samtliga skolor i Sala kommun NPF säkras & intryckssaneras påbörjas senast 2020—12-31. Det

leder till att eleverna får sina behov tillgodosedda, når målen i läroplanen, god arbetsmiljö

skapas, personalen mår bättre och blir kvar på sitt jobb samt föräldrar blir nöjda.

Med hänvisning av ovanstående vill vi Sverigedemokraterna försäkras oss om:

- Att arbetet påbörjas med att samtliga av Sala kommuns skolor NPF säkras &

intryckssaneras senast 2020-12-31.

FörSveri démokraterna Sala
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