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Svar på interpellation från Fanny Johansson (S)




Vilka åtgärder är du som ordförande i barn- och skolnämnden redo att vidta för att
säkerställa att både personal och elever känner sig trygga vid återgång till
närundervisning?
Är du som ordförande i barn- och skolnämnden redo att vidta åtgärder för att skapa
ekonomiska förutsättningar för att vidta de åtgärder som krävs för att säkra en trygg
och smittfri arbetsmiljö när eleverna påbörjar återgången till närundervisning utan
att detta påverkar verksamheten i övrigt negativt?

Jag vill inleda med att tacka Fanny Johansson för frågorna. Det är viktigt att vi som nämnd
noggrant följer de råd och rekommendationer som nationella myndigheter och Smittskydd
Skåne kommer med och anpassar vår verksamhet för att följa dessa.
Jag vill börja med att hänvisa till den nu gällande delegationsordningen för Barn- och
skolnämnden där rätten att fatta beslut om fjärrundervisning ligger på presidiet där Fanny
Johansson ingår. Därför ställer jag mig lite frågande till formuleringen om vad jag som
ordförande är redo till att vidta och undrar vad Fanny Johansson som presidial är beredd att
vidta för åtgärder.
Barn- och skolförvaltningen följer utvecklingen noga och gör löpande justeringar och fattar
nya beslut utifrån råd och rekommendationen. Nu gällande presidiebeslut om
fjärrundervisning för högstadiet sträcker sig fram till och med vecka 12 och följer den
rekommendation som kommit från Smittskydd Skåne. Eventuellt nya rekommendationer från
Smittskydd Skåne kan leda till nya beslut.
En stor del av arbetet med Coronapandemin handlar om kommunikation. Barn- och
skolförvaltningen arbetar med fortlöpande kommunikation till chefer, medarbetare och
vårdnadshavare. Kommunikationen berör exempelvis aktuellt läge, stöd utifrån nya råd och
rekommendationer samt övergripande beslut.
Avstämningar sker flera gånger i veckan mellan rektor och utbildningschef samt mellan
utbildningschef, verksamhetschef, skoldirektör och övrig förvaltningsledning. Vidare
genomförs veckovis en central skyddskommitté där förvaltningsledning tillsammans med de
fackliga skyddsombuden bland annat utvärderar och justerar den förvaltningsövergripande
riskbedömningen. Denna bedömning är ett stöd till skolornas arbete med de lokala
riskbedömningarna som genomförs och utvärderas av rektor, skyddsombud och
elevskyddsombud där just de lokala förutsättningarna beaktas. HR- konsulter deltar som stöd.
Några exempel på åtgärder som vidtagits är:
- Tydliggörande av hygien- och städrutiner
- Att huvudinriktningen är digitala möten mellan medarbetare
- Viktigt att hålla avstånd i samtliga utrymmen inom förskolans och skolans lokaler i
möjligast mån.
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Avståndsmarkeringar i kön till matsal
Bänkar i klassrum placerats så långt ifrån varandra som möjligt
Affischer påminner om handtvätt
Vädring av klassrum
Utökad städning

Min inställning är och kommer fortsatt vara att vi ska följa de råd och rekommendationer som
kommer från nationella och regionala myndigheter, folkhälsomyndigheten och Smittskydd
Skåne. Däremot är jag inte beredd att ha fjärrundervisning för våra högstadieelever mer än
absolut nödvändigt.
Jag är, som tidigare yrkesverksam rektor, mycket väl medveten om de negativa
konsekvenserna för elever av längre frånvaro från skolan. Jag är ytterst bekymrad över en
inställning till att vi ska ha fjärrundervisning längre än de regionala rekommendationerna
anger på grund av oro som inte grundar sig i fakta. I Lund måste vi fokusera på elevernas
utbildning och välmående.
Jag vill med de orden tacka för frågorna från Fanny Johansson som på ett tydligt sätt
klargjorde Socialdemokraternas ståndpunkt i frågan. Jag som ordförande kommer arbeta för
att eleverna ska tillbaka till närundervisning så fort som rekommendationerna från Smittskydd
Skåne medger detta samtidigt som vi tillsammans tar ansvar för en trygg och trivsam
arbetsmiljö för elever och personal.
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