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I många delar av landet fungerar skolan bra. Samtidigt har vi en allt större andel skolor med
vikande resultat och ökad otrygghet. Orsakerna till de fallande skolresultaten är många,
framför allt att eleverna i alltför hög grad lämnats åt sitt eget lärande. Men en stökig
skolmiljö, mobbning och hot är också en starkt bidragande orsak till att elever lär sig mindre
och mår sämre. Särskilt drabbade är elever och lärare på skolor i utanförskapsområden.
Det säger sig självt att en lärare som oroar sig för sin fysiska säkerhet eller måste lägga en
stor del av sin tid och energi på att skapa grundläggande ordning i sitt klassrum inte är en så
bra pedagog som han eller hon kan vara. Lika självklart är det att elever som oroar sig för
mobbning, hot och våld eller som själva ställer till problem för andra, inte presterar särskilt
bra akademiskt.
Antalet anmälningar om fysiskt våld inom skolan som inkommit till arbetsmiljöverket ökade
mellan 2012 och 2016 med 91,5%. Fram till augusti 2017 ökade antalet anmälningar om våld
i skolan med ytterligare 28 procent jämfört med samma period 2016.
Anmälningar till arbetsmiljöverket är sannolikt bara toppen av isberget. I många
anmälningar framgår det att den misshandeln som skett är upprepad eller till och med skett
på regelbunden basis.
Även anmälningarna om kränkande behandling till barn- och elevombudet har ökat. År 2003
mottogs 250 sådana anmälningar och förra året 1729. En del av denna ökning kan sannolikt
förklaras med en ökad anmälningsbenägenhet. Inte desto mindre visar anmälningarna till
såväl Arbetsmiljöverket som till barn- och elevombudet att problemen är omfattande.
I brottsförebyggande rådets skolundersökning 2015 uppger ungefär hälften av alla elever i
årskurs nio att det under de senaste tolv månaderna utsatts för ett brott. Det finns ingen
statistik över hur många av dessa brott som ska ha begåtts på skolan eller under skoltid. Men
siffrorna är alarmerande.
Det finns barn vars skola behöver vakter för att få lugn och ro. Skolor som hålls låsta och som
kräver passerkort för att ta sig in. Skolor som behöver polisens hjälp att hantera hot, våld och
förstörelse. Vi har också elever som knappt hinner tänka på undervisningen därför att
tankarna upptas av den mobbing som väntar på rasten.
Vårt samhälle hade inte accepterat motsvarande usla arbetsmiljö på någon annan
arbetsplats. Så här ska elever och lärare inte ha det. Det är ett svek.

Det krävs flera åtgärder för att återskapa arbetsron i den svenska skolan, ge alla elever en bra
skolgång och för att fler ska söka sig till läraryrket och stanna kvar.
Vi presenterar idag en rad förslag som vi tror är nödvändiga för elevernas och lärarnas skull,
och till syvende och sist för Sveriges framtids skull.
Skapa nationell expertgrupp för utsatta skolor
Staten bör ta ett ansvar för att hantera skolor som tvångsförvaltas eller som är nära att
tvångsförvaltas. Vi behöver samla bästa kompetens för att vända dåliga skolor och även
kunna ta ett operativt ansvar där ledningen för skolan misslyckats.
Fler lärare och andra vuxna i skolan
Vi anslår 1,5 miljard kronor till skolor i utsatta områden så de kan anställa fler lärare och
säkerställa att de har bra löner som svarar mot den tuffa situationen. Det möjliggör för
skolorna att anställa fler lärare för svenska som andraspråk, specialundervisning eller andra
kompetenser som skolan bedömer behövs. Kristdemokraterna vill därför ha en fortbildning
för svensklärare i svenska som andraspråk.
Fler poliser som jobbar mot den unga generationen i utsatta områden
Fler poliser i utsatta områden. Kristdemokraterna föreslår att 500 miljoner kronor avsätts
varje år för att tillsammans med kommunerna finansiera områdespoliser till de 61 utsatta
och särskilt utsatta områdena. Därigenom kan upp till 2000 poliser anställas som särskilt
riktar in sig på samarbetet med de utsatta områdena och i synnerhet skolorna. De ska bygga
relationer med lärare och elever, samverka med föräldrar och socialtjänst och kunna ingripa
tidigt när en eller flera elever hamnar snett.
Stäng dåliga skolor och utvidga skolinspektionens uppdrag
De riktigt dåliga skolorna bör Skolinspektionen i ett tidigare skede, än vad som görs idag,
fatta beslut om att stänga. Eleverna ska då fördelas på övriga skolor i kommunen. Vi vill
också vidga Skolinspektionens uppdrag till att också ge stöd åt skolor i arbetet med att
åtgärda missförhållanden, brister och kvalitetsproblem.

Ökat skydd för lärare – som för blåljuspersonal
Lärare som har att upprätthålla ordning och lugn i skolmiljön ska åtnjuta ett starkare skydd
mot hot och våld. Vi menar att våld mot lärare ska in under samma straffskärpning som nu
förbereds för andra yrkesgrupper.
Utbyggd elevhälsa och kortare köer till barn- och ungdomspsykiatrin
Vi har sedan tidigare föreslagit en rejäl satsning på elevhälsan. Vi lägger nu till ytterligare
250 miljoner kronor som går direkt till stöd för skolor i utsatta områden. Förutsatt att
kommunen gör samma prioritering.
Elever som begår brott ska byta skola
Det ska alltid bli en konsekvens för den som begår brott, även om man inte är straffmyndig.
Skolan ska avgöra vad som måste hända men byte av skola bör vara självklart samt
kontinuerlig uppföljning av socialtjänsten en nödvändighet.
Fler förstelärare
Inom alliansen är vi överens om att inrätta 1 500 tjänster som förstelärare på skolor i utsatta
områden, med ett lönepåslag på 10 000 kronor i månaden. Det ska få fler att söka sig dit, är
tanken.
Skolträffar för föräldrar
Att kunna få hjälp med sina läxor är viktigt. För att bättre utrusta föräldrarna att hjälpa sina
barn med läxor och studier vill kristdemokraterna att skolorna vid några tillfällen under
grundskoleperioden ska hålla kurser för föräldrarna.

