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Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Magistern, klockan 1 6.3
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Beslutande
Ledamöter

DzenitaAbaza (S)
Bjarne Ringdahl (S)
Erik Ciardi (C)
Leila ben Larbi (V)
Jan-Olof Forslund (S)
Bjöm Andreen (M)
Sven Stenson (M)
Matilda V/ärenfalk (S)
Sören Bondesson (S)

Tjänstgörande ersättare

Björn Brändewall (L), ersättare ftir Britt Dicksson (M)
Sten Bondesson (C), ersättare fiir Marcus Johansson (C)

övriga deltagande
Ersättare

Erik Holm (S)
Ingvar Nilsson (S)
Lars-Göran Andersson (S)
Gerd Åstrand (C)

Tjänstemän m.fl

Joachim Håkansson, fiirbundschef
Christian Sandahl, verksamhetsområdeschef
Stefan Regebro, rektor Stagneliusskolan
Kerstin Brandt, kurator Stagneliusskolan
Helen Nilsson, samordnare ftir jämställdhetsintegrering,
Stagneliusskolan
Helena Swahn Håkansson, rektor Jenny Nyströmsskolan
Annette Alm Palm, kurator Jenny Nyströmsskolan
Jonas Hallén, rektor Lars Kaggskolan
Therese Ämtvall, kurator Lars Kaggskolan
Victoria Petersson, VO14, ordf elevkåren Jenny Nyströmsskolan
Claudia Willkomm, NA13A, f d ordf elevkåren Jenny Nyströmsskolan
David Linge, EK14A3, ordf elevkåren Stagneliusskolan
Axel Dahlgren, EKl3Al, f d ordf elevkåren Stagneliusskolan
Erik Porcile, NA14F, ordf elevkåren Lars Kaggskolan
Antonio Fernandez NA13E f d ekonomiansvarig elevkåren Lars
Kaggskolan
Hans Gustavsson, sekreterare

Datum för justering

2016-al-lL

'h(
\tar'^

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND

SAMMANTRÄDE SPROTOKOLL

Styrelse

Sammanträdesdatum

Underskrifter

20r6-05-tl

2

Sekreterare

\

Ordforande

Dzenita Abaza
Justerande

t-4"Leila ben Larbi

Datum för anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag på Kalmar
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Utredning och åtgärder gällande inkommen skrivelse om påstådda
kränkningar
Bakgrund
Bakgrunden till utredningen är den skrivelse som inkom 2016-04-18 till lorbundschefen
från en lärare. I skrivelsen berättar láraren att hen under ett bokseminarium med en
undervisningsgrupp fätt höra om händelser och incidenter som pågår under skolornas
hägn inom elevkårernas sektioner men också utanfi)r deras verksamhet. Skolorna som är
berörda är Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Skrivelsen
talar såväl om övergrepp och kränkningar på ett individuellt plan som på ett strukturellt
plan.
Förbundschefen har utifrån innehållet i skrivelsen och på uppdrag av fürbundsstyrelsen,
genomfi)rt en utredning som allsidigt belyser vad som hänt. I flera dialogmöten har
frirbundschefen träffat olika konstellationer av personer med kunskap i frågan,
elevkårernas styrelse, ett urval av elevkårernas sektioner, den aktuella undervisningsgruppen och skolledningarna.
Ledamöter och övriga deltagare får vid sittande bord ta del av utkastet till den utredning
fiirbundschefen skrivit i enlighet med beslutad rutin i lorbundets mall "Kränkning av
elever, utredning och åtgärder" (utredning påbörjad 2016-04-18).

Mötet ajourneras klockan 16.45

-17

.00.

Redovisning av skolornas och elevkårernas analys och planerade åtgärder
Staeneliusskolan
Rektor Stefan Regebro berättar att det inte har inkommit någon kränkningsanmälan med
anknytning till elevkårens aktiviteter. Skolledningen tar avstånd fran alla sexistiska,
kränkande och drogfiirhärligande uttryck och har tillsammans med elevhälsateamet
(EHT) tagit fram en åtgärdsplan ft)r att komma tillrätta med de nu aktualiserade
problemen. Det är viktigt fiir skolan att fokusera på det forebyggande arbetet. Skolans
várdegrund kommer att tydliggöras och arbete kring den fürstärks. Skolan kommer att
arbeta fiir att synliggöra rådande norrner och maktstrukturer. Arbetet ska ske
kontinuerligt i den dagliga verksamheten och inte bara som punktinsatser vid särskilda
affangemang. Utbildning av elever och personal i ett normkritiskt arbetssätt med ett
könsmakt- och HBTQ-perspektiv kommer att inledas. En detaljerad beskrivning finns i
skolledningens skrivelse daterad 20 I 6 -04-29 .
Representanterna från Stagneliusskolans elevkår står tillsammans med sina styrelseledamöter bakom en nolltolerans gällande kränkningar och sexism och vill värna om

jämställdhet och likabehandling. Sektionerna är fråtn och med nu i grunden öppna fÌir
alla. De sektioner som bedriver praktisk verksamhet till skillnad från sektioner utifran
intresse kommer att ha begränsat antal medlemmar av pragmatiska skäI, och urvalet
kommer att ske utifrån kompetens och formåga utifrån sektionens uppdrag. Utfiirligare
beskrivning av lorbättringsarbete finns i elevkårens skrivelse daterad 2016-05-08.
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Lars Kaqgskolan
Rektor Jonas Hallén meddelar att det inte inkommitnâgrakränkningsanmälningar till
skolledningen under innevarande läsår med ankn¡ning till elevkårens verksamhet. Det
som nu framkommer visar att flera av inslagen inte är i enlighet med såväl skolans som
elevkårens egna värdegrund. Det till viss del nysammansatta EHT på skolan har gjort en
omstart i värdegrundsarbetet och har tillsammans med skolledningen formulerat
ätgärder ftir hur elever och elevkåren ska engageras tydligare i t.ex. revidering av
likabehandlingsplan och aktiviteter på skolan. EHT tittar på hur värdegrundsarbetet på
lotstid kan stärkas och hur lotsar kan öka sitt engagemang i dessa frågor. En detaljerad
beskrivning finns i skolledningens skrivelse daterad 2016-05-04.
Representanterna från Lars Kaggskolans elevkår florklarar att de och deras styrelsekamrater har genom utredningen insett att de behöver skaffa sig en bättre insyn i

verksamheterna i sektionerna. Sektionernas syfte, verksamhet och urvalet av
medlemmar (sökning) ska fiilja kårens stadgar, som när det gäller våirdegrunden är i
samklang med skolans värdegrund. Elevkårens styrelse ser idag inget behov av direkt
hjälp av skolans personal i detta ftirbättringsarbete men välkomnar olika utbildningsinslag ftir såväl styrelsemedlemmama som ftir alla elever och all personal i frågor kring
värdegrunden. Utfiirligare beskrivning av åttgärder finns i elevkårens skrivelse daterad
20r6-05-10.
Jenny N)¡strömsskolan

Rektor Helena Swahn Håkansson meddelar attinga kränkningar med anknytning till
elevkårens verksamhet är anmälda till skolledningen. Jenny Nyströmsskolan är en i
sammanganget "ung" skola och har inte samma traditioner som "sitter i väggarna" som
de två andra skolorna. Skolledningen har inte uppfattat att det på skolan finns någon
verksamhet i elevkåren som beskrivs vid de två andra g¡rmnasieskolorna. Under
ftiregående år kom frågan upp om elevkåren skulle starta enkönade sektioner men det
effektuerades inte med anledning av att skolledningen avrådde fran detta och elevkårens
medlemmar sa nej. Elevkåren kommer även i fortsättningen att ha en aktiv medverkan i
trivselgruppen där värdegrundsfrågor behandlas och trivselenkäten anlyseras samt
likabehandlingsplanen revideras. Skolan kommer att ta en aktiv del i elevkårsstyrelsens
arbete med att fä insyn i och styra sektionernas verksamhet. Det kan vara svårt ftir
jämnånga styrelseledamöter att fü gehör och respekt hos sektionernas medlemmar. En
detaljerad beskrivning finns i skolledningens skrivelse daterad 2016-05-04.
Representanterna från Jenny Nyströmsskolans elevkår fu glada lor att mångfalden bland
eleverna och elevkårens medlemmar àr stor. Nya sektioner inom elevkåren kommer
barainrättas utefter ett gemensamt intresse och inte enbart på könstillhörighet. Styrelsen
kommer i år särskilt att aktivt verka ftir att inga kränkningar kommer att ske i samband
med rugb¡m. Utförligare beskrivning av årtgärder finns i elevkårens skrivelse daterad

20r6-0s-09.
Sveriges Elevkårer

Förbundschefen informerar om det sexpunktsprogram som Sveriges Elevkårer
inkommit med. Programmet redovisar hur skolornas elevkårer kan utveckla sin
målgruppsanpassning och anpassa sin verksamhet fiir att nå ut till alla elever på skolan
via en verksamhet som alltid är inkluderande. Sveriges Elevkårer kan tillhandahålla
skolomas elevkårer ett utbildningspaket kti.tg normkritik, värdegrund och
usterare
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ifrågasättande av kulturer och traditioner. Närmare beskrivning finns i skrivelse
"Insatser från Sveriges Elevkårer".
amordnare ftir j ämställdhetsinte grerine
Gymnasiefiirbundets samordnare für jämställdhetsintegrering, Helen Nilsson, menar att
styrelsen bör ta strategiska beslut i kommande budget då det gäller att skapa fiirutsättningar (tid/utrymme/kompetens) fiir mentorer/lotsar att i vardagen ta upp dessa vËirdegrundsfrågor med eleverna. Ett fungerande mentors-/lotsuppdrag åir en viktig faktor i
detta arbete. Strukturer som finns hos vissa av sektionerna finns även hos vuxna. Det är
viktigt att skolan (personal och elever) hittar en samsyn k ing sexism, kränkningar och
andra värdegrundsfrågor. Nár personalen måste välja mellan ordinarie skolverksamhet
och fortbildning kring normkritiska verktyg für fortbildningen svårt att slå igenom.
Gymnasiefürbundet bör utnyttja befintlig kompetens mer strategiskt. Samordnarens
detaljerade beskrivning fìnns i skrivelse daterad 2016-05-09.
S

Beslut
Styrelsen beslutar att ge fiirbundskontoret i uppdrag att påbörja och verkställa de
presenterade åtgärdsplanema med start den 16 maj 2016.
Styrelsen beslutar att uppfoljning av åtgärderna och dess effekter ska redovisas senast
den 31 oktober 2016.

Beslutsexpediering
Skolledningama vid Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan
Elevkårerna vid Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan
Axel Tjäder, Sveriges Elevkårer
Helen Nilsson, samordnare für jämställdhetsintegrering
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