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Motion angående införande av värderingssamordnare
Barn & Utbildningsförvaltningen

på

Förslag till beslut
Vi föreslår kommunfullmäktige
besluta om att införa en
värderingssamordnare
på Barn & Utbildningsförvaltningen

Bakgrund
Psykisk ohälsa bland unga är ett globalt och växande problem, enligt FN
drabbas var femte tonåring av psykisk ohälsa varje år. Dåligt mående
påverkar livets alla områden och skapar en mångfald av negativa
följdeffekter för den drabbade såsom stress och ångest Detta är något som
vi konkret kan ses avspeglas i sjunkande skolresultat framförallt i fonn av
avhopp från gymnasiet. Ett förebyggande arbete for ökat välmående bland
unga är viktigt for att komma till rätta med denna negativa trend och stärka
gemensamma värderingar såsom t.ex. ömsesidig respekt och jämställdhet
Detta så att vi kan säkerställa en långsiktigt välmående befolkning. Det
ökande antalet nya elever från olika kulturer ökar behovet av ett tydligare
värdegrundsarbete
i våra skolor. Värderingar skapas inte i ett tomrum.
Värderingar, som handlar om alla människors lika värde och att ingen har
rätt att kränka dig eller mig bevaras inte av sig själva. De behöver kämpas
får!
Vi Kristdemokrater
utgår från värderingar när vi utformar vår politik. Det
är därfor vi anser att tryggheten måste öka på våra skolor, för att förhindra
att barn blir utsatta for kränkningar och mobbning. Vi vill därför införa en
kommunal värderingssamordnare,
som får i uppdrag att arbeta med att
utveckla ett strategiskt värdegrundsarbete.
Likaså plan för hur detta skall
implementeras på skoloma. samt ansvara för uppföljning, Denna funktion
ska vara ett stöd for skolor, som behöver kunskaper och rådgivning, för att
arbeta proaktivt och aktivt när olika situationer uppstår.
Tanken är att samordnaren, om så behövs, snabbt ska kunna hänvisa till
någon av de hjälp-organisationer
som är verksamma inom diverse
områden. Det är också nödvändigt for att rektorer och lärare ute på
skoloma ska ha klara direktiv kring hur situationer som uppstår ska
hanteras. for att ett likvärdigt farfarande ska gälla i hela kommunen.

Förslag
Vi föreslår därför fullmäktige:

2

att införa en värderingssamordnare

på Barn & Utbildningsförvaltningen

Underskrift
/

Liza-Maria Norlin, gruppledare (KD)

