
Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 

 

Åtgärder för minskat stök i Norrköpings skolor 

 

Som ett resultat av en lika syn mellan Sverigedemokraterna och Alliansen fick regeringen den 20 maj 

2015 ett tillkännagivande från riksdagen om att vidta åtgärder så att det blir möjligt för högstadie- och 

gymnasieskolor att ge eleverna skriftliga ordningsomdömen. Det har alltså uppmanats till regeringen 

att göra det möjligt för skolor att, som komplement till betygen, skriftligt bedöma elevernas beteende 

och uppförande. Detta anser Sverigedemokraterna vara ett stort steg i rätt riktning för att minska stöket 

och därmed också förbättra studieresultaten. 

 

Lärarförbundet har i likhet med Sveriges kommuner och landsting (SKL) undersökt resultaten i de 

svenska skolorna. Första gången förbundet presenterade en undersökning hamnade Norrköping på 

plats 256 av 290 kommuner, vilket bekräftar den negativa bild som tidigare visats genom SKL. I 

SKL:s senaste mätning över grundskolor är Norrköping fortsatt en rödmarkerad kommun, d.v.s. en av 

de sämsta i Sverige. Ett av skälen till detta är naturligtvis de orimligt låga lärarlönerna, vilket 

lyckligtvis är på väg att förbättras, om än långsamt. Då även lärarna drabbas av ett högre skattetryck 

på både nationell, och lokal nivå kan löneförhöjningarna ses som ytterst blygsamma och behöver 

förbättras avsevärt. Vad som dock inte kan negligeras är faktumet att stöket i våra skolor också 

påverkar såväl elevernas studieresultat som skolpersonalens arbetsmiljö. De som berörs måste få säga 

sitt över hur de ser på skolmiljön och eventuella lösningar. 

 

Det bör vara en självklarhet att barn och unga ska må bra och känna trygghet i skolan, ett bra sätt att 

främja elevers möjlighet till studiero och ökad koncentration i skolan är därför ordningsomdömen. 

Genom att vända en negativ trend i skolan, där stökiga elever i stor utsträckning stjäl studietid från 

lärarna samt försämrar för andra elever att fokusera på skolarbetet kan vi på allvar garantera den 

trygghet som borde vara självklar för alla elever i Norrköping. Ordningsomdömen kan likaså få lärare 

och föräldrar att på ett tidigt stadium bli mer involverade i elevernas arbete och fortsatta utveckling. I 

kombination med kommunens pågående arbete med att se över nya disciplinära åtgärder samt 

kartlägga bilden över hur stöket i Norrköping ser ut kan vi få en mer positiv utveckling inom skolan i 

vår kommun. 

 

Vad Sverigedemokraterna sedan länge också har förespråkat är jourskolor ämnat för stökiga elever. 

Särskilt i en tid då arbetet med att minska stöket i skolorna pågår, är det viktigt att man vidtar åtgärder 

för att skötsamma elever inte ska drabbas när byråkratin har sin gång. Idag går redan ett flertal elever i 

klasser som fungerar som jourklasser, samtidigt som några inte fått byta klass trots stök. 

Utbildningsnämnden bör av den anledningen se över konsekvenserna av att upprätta minst en 

jourskola i Norrköping för att bättre främja lugn och ro i Norrköpings skolor, vilket eventuellt kan 

komplettera eller ersätta befintliga jourklasser. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

 

Att utbildningsnämnden förbereder arbetet med att i framtiden införa ordningsomdömen i samtliga 

kommunala högstadie- och gymnasieskolor i Norrköping. 

 

Att utbildningsnämnden utreder konsekvenserna av upprättandet av minst en jourskola i Norrköping. 

 

 

 

 

Markus Wiechel (SD)     Darko Mamkovic (SD) 


