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Hej Gunilla och Siw!
Tack för ert brev till utbildningsminister Gustav Fridolin. Jag har blivit
ombedd att besvara ert brev. Jag har tagit del av era synpunkter och
förslag om skolans studiemiljö, fler idrottstimmar, kränkande behandling
och lärarlyftet.
Inledningsvis vill jag be om ursäkt för att svaret dröjt. Alla elever ska ha
en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska
arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god. Rektorn har också
en skyldighet att ta fram egna ordningsregler på skolan som ska utarbetas
under medverkan av eleverna och även följas upp (5 kap. 5 och 6 §§
skollagen).
Det finns situationer när de förebyggande åtgärderna inte är tillräckliga
och där skolan kan behöva använda de disciplinära åtgärder som anges i
skollagen för att skapa en god studiemiljö (5 kap.). De ska inte användas
för att straffa eleverna utan tanken är att de ska leda till ett ändrat
beteende så att arbetssituationen blir bättre för eleven och alla andra på
skolan. De disciplinära åtgärder som regleras i skollagen handlar bl.a. om
omhändertagande av föremål, kvarsittning, skriftlig varning och tillfällig
omplacering av en elev (5 kap. 8,11 – 12 och 22 §§ skollagen).
Därutöver får det också enligt skollagen beslutas om utvisning ur undervisningslokalen, tillfällig placering vid en annan skolenhet och avstängning (5 kap. 6–16 §§). I 10 kap. 31 § skollagen regleras möjligheten
för kommunen att frångå rätten för en elev att gå kvar i en viss
grundskola om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet
och studiero.
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Ni lyfter även fram att det behövs fler idrottstimmar i skolan. Regeringen
delar den bilden och arbetar därför med att stärka den fysiska aktiviteten
inom skolan bl.a. genom initiativet samling för daglig rörelse. Ett förslag
som initierats är att undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa utökas
med 100 timmar i grundskolan fr.o.m. 2019.
Tillsammans med en rad redan beslutade och pågående insatser på
området syftar de presenterade insatserna till att stärka möjligheterna till
daglig rörelse för barn och unga. Ni kan läsa mer om regeringens arbete
för att få elever att röra på sig i större utsträckning på nedanstående länk.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/samling-fordaglig-rorelse/

Med vänlig hälsning

Eman Morsi
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