Interpellationssvar

Från: Emanuel Ksiazkiewicz, Utbildningsnämndens ordförande
Till: Mats Einarsson (V)

Svar på interpellation gällande Partiers och ungdomsförbunds roll i
skolan (V)
Jag vill börja med att tacka Mats Einarsson för interpellationen, detta är ett aktuellt
ämne inte minst under ett valår.
Som interpellanten beskriver så kan inte rektors rätt att bjuda in eller inte bjuda in
politiska partier och ungdomsförbund överklagas eller överprövas genom politiska
beslut eller direktiv och skollagen ger ingen rätt för partier och ungdomsförbund att
komma in på skolor.
I Botkyrkas grundskolor så ser det lite annorlunda ut men på samtliga
gymnasieskolor så kommer det fortsättningsvis ges möjlighet för partier och
ungdomsförbunds roll i skolan.
1. Hur har rektorerna för Botkyrkas skolor (Kommunala och ”fristående”) uttryckt
sin inställning till partiers och ungdomsförbunds möjlighet att informera
eleverna – generellt, men särskilt nu inför det kommande valet?
Förvaltningen har ställt frågan om rektorers inställning till partiers och
ungdomsförbunds möjligheter att informera eleverna till rektorerna för högstadieoch gymnasieskolor (kommunala och fristående).
Samtliga rektorerna på de kommunala gymnasieskolorna uppger att det har funnits
och fortsättningsvis kommer att finnas möjlighet för partier att besöka skolan. Det
vanligaste är att partierna tillåts ha bokbord men på vissa skolor har även debatter
arrangerats. De partier som generellt bereds plats är de som är representerade i
kommunfullmäktige, riksdag och europaparlamentet.
Ett mindre antal rektorer på de kommunala grundskolorna har svarat. Svaren skiljer
sig åt, det finns grundskolor som inte tillåter partier att besöka skolan med
motivering att ämnet behandlas inom ramen för ordinarie undervisning. Det finns
även grundskolor som har ett snarlikt förhållningssätt som gymnasieskolorna.
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2. Hur har du försäkrat dig om att partierna och ungdomsförbunden ges goda
möjligheter att bistå skolorna i deras demokratiuppdrag genom t.ex. bokbord,
klassrumspresentationer och debatter?

Hela nämnden har hela tiden skickat tydliga signaler om att det är viktigt att partier
och ungdomsförbund ges goda möjligheter att delta i skoldebatter, ha bokbord etc.
Vi har alltid reagerat när vi fått signaler om skolor som inte släpper in partier eller
ungdomsförbund.
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