Nolltolerans mot våld i skolan
Bakgrund
Den 6 maj rapporterade medierna om att det rådde ”totalt kaos” i en Malmöskola. När
Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion av en särskild undervisningsgrupp så beskrev de
situationen på detta sätt:
”Många av dörrarna var söndersparkade. Korridoren som leder genom verksamheten är kal och
tömd på allt material för att det inte skall finnas några tillhyggen. I ett av klassrummen rådde totalt
kaos eftersom böcker och papper var sönderrivna och kastade i hela klassrummet.”
Det låter mindre som en beskrivning av en skola och mer som en beskrivning av ett
fängelseupplopp.
Grundskoledirektören Anders Malmquist har förklarat omständigheterna som resulterade i denna
situation i ett mejl till nämndens ledamöter. Vid Arbetsmiljöverkets besök fanns det 7 elever och 7
anställda i verksamheten. Gruppen är tänkt för 10 elever och det finns 7,5 tjänster inrättade för
gruppen. I början av våren fick gruppen några nya elever med mycket stora svårigheter samtidigt
som personalgruppen drabbades av sjukskrivningar. Detta gjorde att verksamheten fungerade sämre
än tidigare.
En bidragande orsak till att särskilda undervisningsgrupper har större utmaningar än
tidigare är för att man inte ökat platserna i särskilda undervisningsgrupper trots att man har fler
elever. Elever som ändå placeras i grupperna har därför generellt större svårigheter än tidigare och
kraven på personalen har ökat. Det är svårt att rekrytera till verksamheten och då särskilt när det
gäller vikariat vid sjukskrivningar. Grundskoleförvaltningen har satt in stöd för att förändra denna
situation till det bättre.
Det som oroar oss Sverigedemokrater är det som grundskoledirektören Anders Malmquist skriver i
slutet av sitt mejl till nämndens ledamöter:

”Verksamheter med denna inriktning kommer tyvärr alltid att behöva hantera svåra situationer och
våld och det är därför viktigt att personalen är väl rustade och har adekvat stöd för att klara sina
uppdrag.” (Bilaga 1)
Sverigedemokraterna håller inte med. Vi anser inte att pedagoger alltid ska behöva hantera våld. Vi
anser inte heller att pedagoger har rätt utbildning att hantera våld. Det finns inte någon särskild kurs
på lärarutbildningen idag som lär pedagoger att hantera våld. Malmö stad har inte erbjudit någon
fortbildning för pedagoger så de kan lära sig hantera våld. Uttalandet att det finns verksamheter i
Malmös grundskoleförvaltning där lärare måste behöva hantera våld är ett avsteg från den
nolltolerans mot våld i skolor som Sverigedemokraterna står bakom.
Nämndinitiativ
Sverigedemokraterna yrkar:
-

Att grundskoleförvaltningen implementerar en nolltolerans mot våld i sina verksamheter

-

Att denna nolltolerans kommuniceras ut till anställda, elever och föräldrar.
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Bilaga 1
Urklipp ur Anders Malmquists mejl till nämnden.

