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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförande: Jan Rejdnell (L) 

Förvaltningschef: Anders Wedin 

 

Uppdrag 
Åtgärder enligt handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2019-2022, 

antagen av kommunstyrelsen 9 maj 2018, §118. 

 

Barnrättsperspektivet ska genomsyra kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och 

nämndernas arbete.  

o Ett kommunövergripande barnrättsteam bestående av minst en representant från 

respektive förvaltning träffas regelbundet och arbetar tillsammans med kommunens 

barnombudsman i det strategiska barnrättsarbetet. 

o Förtroendevalda och samtliga medarbetare som arbetar direkt eller indirekt med barn 

ska ha genomgått en grundutbildning om barnets rättigheter och vad dessa innebär i 

praktiken. 

o Medarbetare som arbetar direkt eller indirekt med barn och samtliga förtroendevalda 

ska kontinuerligt genomgå kompetensutveckling i barnkonventionen, barnrättsfrågor, 

förhållningssätt och metoder. Barnrättsteamet står för omvärldsbevakning och 

samordnar relevanta förvaltningsövergripande utbildningar. 

o Nämndernas barnrättsarbete ska årligen redovisas i ett barnbokslut som ligger till 

grund för det kommunövergripande barnbokslutet, där indikatorer, mått och exempel 

på genomförande visas, vilka kan följas under tidsperioden för handlingsplanen. 

 

Samtliga nämnder ska utifrån sina förutsättningar utarbeta arbetssätt att lyssna in 

barns och ungas åsikter i frågor som berör dem och informera dem om deras rättigheter  

o Förvaltningarna och Barnrättsteamet ska bjuda in barn och ungdomar till dialog med 

beslutsfattare för att öka delaktigheten i lokaldemokratin.  

o Samtliga verksamheter ska inom sina områden ta fram och sprida anpassad 

information till barn och vårdnadshavare om barnets rättigheter och hur dessa kan 

tillgodoses.  

 

Kunskap och statistik om barns uppväxtvillkor används som underlag för 

verksamhetsutveckling, prioriteringar och beslut  

o Årlig statistik ska användas som underlag för utvecklings- och utvärderingsarbete. 
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Årets händelser  
 

2020 har präglats av pandemins påverkan och såväl nationellt som lokalt har detta särskilt 

bevakats ur ett barnrättsperspektiv. Barns rätt till trygghet, rätt till utbildning, rätt till goda 

uppväxtvillkor har i större utsträckning varit svårt att tillgodose. Verksamheterna beskriver en 

ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. Oro kring pandemin, påverkan i familjelivet, 

mindre social samvaro, inställda fritidsaktiviteter samt fjärrundervisning för gymnasiet är 

några av de indikatorer som framkommit i bevakningarna.   

 

Barnrättsarbetet i förvaltningen 

 

Förvaltningens barnrättsgrupp har träffats kontinuerligt under året. Enligt planen för 

implementering av barnrättsarbetet på förvaltningsnivå har nyhetsbrev skickats ut till samtliga 

medarbetare i förvaltningen. Barnrättsgruppen har kontinuerligt följt upp barnrättsarbetet 

genom att särskilt bevaka: 

- Att barns och elevers åsikter inhämtas inför beslut 

- Att barn och elever får återkoppling efter beslut samt är delaktiga i utvärderingar 

- Att prövning av barns bästa görs inför beslut (Barnkonsekvensanalys vid behov) 

- Likvärdighet i barnrättsarbetet 

- Hur har barn det i vår kommun? Har de fått det bättre? Hur vet vi det? 

 

Syftet med träffarna är att bevaka barnrättsarbetet, följa upp åtgärder samt dela goda exempel 

i verksamheten. Förvaltningen har också en representant i det kommunövergripande 

barnrättsteamet.  

 

Barns och ungas delaktighet 

 

Under året har vi fortsatt arbetet med att tydliggöra barns och ungas delaktighet inför beslut 

genom de reviderade kartläggningsverktygen, utredningsmallarna och rutinerna för 

dokumentation. Ny lärplattform för förskola och skola samt ett nytt dokumentationssystem för 

elevhälsa har implementerats och i samband med detta har också arbetsgång och rutiner för 

dokumentation tydliggjorts.  

 

Exempel på hur skolor arbetar med delaktighet inför beslut är att eleven får besvara frågor 

utifrån ett färdigt frågebatteri. Genom att använda sig av samma frågor ökar likvärdigheten 

och rutinen för hur elevens synpunkter inhämtas blir tydlig.  

Några skolor använder sig av en utvärderingsmall som eleverna får fylla i inför och efter ett 

arbetsområde. Där kan eleverna vara med och påverka upplägget av arbetsområdet men också 

komma med förslag på förbättringar inför nästa arbetsområde. 

 

Elevskyddsronden genomförs en gång per termin och är ett forum för eleverna att lyfta och 

synliggöra skolans arbetsmiljö. Bland annat får klasserna gå igenom trygga och otrygga 

platser i skolan och resultatet lyfts sedan på skyddsronden.   

 

Skolornas elevråd är ett väl inarbetat forum för barns och ungas åsikter. Andra forum för 

delaktighet är fritidsråd och matråd. Samtliga skolområden har haft representanter med på 

ungdomsrådet.  
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Barns rätt till utbildning  
  

Kommunen arbetar aktivt med att stärka samverkan och samordning när det gäller barns rätt 

till utbildning. I samverkan med övriga kommuner i sydsöstra Skåne, SÖSK, genomförs en 

satsning på närvarofrämjade arbete. Simrislundsskolan är pilotskola för Simrishamns 

kommun och prövar bland annat ett kartläggningsverktyg som syftar till att tidigare kunna 

sätta in insatser för att förebygga problematisk skolfrånvaro.   

Ett samarbete har också påbörjats med socialförvaltningen för att skapa samsyn 

och tydliggöra samverkan i rutinerna för skolnärvaro.   

Huvudmannen bevakar och sammanställer skolpliktsbevakningar löpande både vad gäller 

elever med hög skolfrånvaro samt elever som är folkbokförda i kommunen men som inte 

skolplacerade. Den sistnämnda gruppen handlar oftast om barn/elever som tillfälligt eller 

varaktigt vistas utomlands, men kan också handla om familjer som “plötsligt försvinner” från 

kommunen. I dessa fall är det av största vikt att bevaka var de tar vägen och följa upp att de 

blir inskrivna på annan skola, antingen inom landet eller utomlands.  

  

  

Kompetensutveckling och utbildning 

 

Samtlig personal i förskolan har fått grundutbildning i barnrätt av lokala barnombudsmannen 

på en K-dag i januari. 

 

Varje år erbjuds utbildning i Aktivt föräldraskap. En satsning på att översätta 

utbildningsmaterialet samt utbilda en arabisktalande gruppledare under 2020 har gjort det  

möjligt att även erbjuda föräldrautbildning för arabisktalande. En grupp startade i samarbete 

med SFI men utbildningen kunde inte slutföras på grund av pandemin. Förhoppningen är att 

kunna återuppta upplägget under kommande år.  

Utbildning i aktivt ledarskap har fortsatt. Två personalgrupper från förskolan har utbildats 

under året. Först ut var processledarna därefter utbildades personal från en förskola. Dessutom 

har en personalgrupp från Kultur- och fritidsförvaltningen fått utbildningen. Både föräldrar- 

och ledarskapsutbildningen genomsyras av ett barnrättsperspektiv och barns rätt till 

utveckling.  

 

Barn och elever arbetar med barnrättsfrågorna i olika sammanhang och genom den årliga 

attitydundersökningen ges möjlighet till fördjupade diskussioner i grupperna.   

 

 
Elever från klass 4 c på Fredsdalsskolan har pratat  
om regnbågsflaggans betydelse och gjort konst i snön på temat.  
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Kunskap och statistik om barns uppväxtvillkor 

 

Forskning visar vikten av tidiga insatser för barn och familjer. Att stärka skyddsfaktorerna 

och minska riskfaktorerna kring barn och unga är ett viktigt förebyggande arbete. Team 

förskola har under året utökats med en hälsopedagog. Syftet med utökningen är bland annat 

att vara ett stöd för föräldrar i förskoleverksamheten samt tillföra kompetens och socialt 

perspektiv i verksamheterna. Förskolan har tillsammans med Barn- och elevhälsan utvecklat 

strukturer och arbetsgångar för att tidigare upptäcka barn som kan behöva extra stöd i sin 

utveckling. En satsning på språkutveckling i förskolan har genomförts under året där 

förskolepersonal har fått utbildning i barns språk- och motorikutveckling och verktyget TRAS 

(Tidig registrering av språkutveckling).  

 

Barns- och ungdomars uppväxtvillkor har påverkats i samband med pandemin. Både lokalt 

och nationellt har detta särskilt bevakats och i flera rapporter, bland annat från BRIS ser man 

en ökning när det gäller barn och unga som mår dåligt. Barnrättsgruppen bevakar och sprider 

aktuell kunskap inom förvaltningen och följer kontinuerligt aktuell statistik. Flera skolor 

beskriver att fler barn är oroliga och en ökad ohälsa bland ungdomar som haft 

fjärrundervisning under lång tid.  

 

Blåvingeverksamheten har under lång tid erbjudit stöd till barn och unga som lever i familjer 

med psykisk ohälsa, våld, missbruk eller svåra separationer. Under de senaste åren har 

verksamheten utökats inom ramen för ett projekt. I projektet har man bland annat prövat 

gruppverksamhet för fler åldersgrupper och utökat med fler metoder. Under året har vi 

uppmärksammat äldre ungdomars behov av stöd. En ansökan till sociala investeringsfonden 

gjordes för att pröva stödsamtal för denna målgrupp under 2021.  

 

Uppdrag psykisk hälsa är en nationell satsning där regioner och kommuner gemensamt 

planerar och genomför insatser för att stärka barn och ungas psykiska hälsa. En satsning som 

gjorts i Skåne är YAM. Det är ett program som innehåller fem träffar där elever tillsammans 

med instruktörer arbetar med frågor om psykisk ohälsa, vad man kan göra för att stärka sin 

psykiska hälsa, vart man vänder sig om man behöver stöd och hjälp samt frågor som eleverna 

vill diskutera. 

Under 2020 utbildades två YAM instruktörer och två medhjälpare i Simrishamns kommun. 

Planen var att ge YAM till samtliga elever i årskurs 8 men på grund av pandemin har denna 

satsning flyttats fram i tid.  
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Verksamhetsuppföljning  
 

Barnrättsgruppens träffar har bidragit till att barnrättsfrågorna bevakats och följs upp 

kontinuerligt. Erfarenhetsutbytet i gruppen har lett till en spridning av goda exempel när det 

gäller bland annat hur skolorna arbetar med elevdelaktighet, hur man arbetar med olika 

demokratiråd, tips på utvärderingsfrågor och checklistor samt hur barnrättsfrågorna får ett 

naturligt utrymme i alla forum i våra verksamheter. Nyhetsbrevet är ett sätt att 

uppmärksamma barnrättsfrågorna men också att sprida aktuell information till samtliga 

medarbetare i förvaltningen. Responsen på nyhetsbrevet har varit positiv och vi fortsätter med 

dessa kommande år.  

 

Barn och ungas delaktighet 

 

Skolornas olika råd, klassråd, elevråd, matråd, fritidsråd är väl inarbetat på samtliga skolor i 

kommunen. Genom dessa lyfts frågor kring bland annat skolmiljön, skolmaten samt ger 

eleverna möjlighet till delaktighet i till exempel rastaktiviteter och temadagar.  

I attitydundersökningen upplever drygt hälften av att de är delaktiga i innehåll på lektionerna. 

Elevers delaktighet och inflytande över lektionsinnehållet är begränsat då detta anges i 

kursplanerna. Däremot kan eleverna ges utrymme till delaktighet och inflytande i hur 

skolarbetet ska läggas upp och detta är något som betydligt fler elever svarar positivt på.   

 

Den nya lärplattformen för förskola och skola har ökat tillgängligheten för information till 

elever och vårdnadshavare, allt finns samlat på ett ställe. Det är lättare och tydligare att följa 

processen från utredning till beslut när det gäller beslut om särskilt stöd i 

dokumentationssystemet för elevhälsa. I de nya mallarna är barns och elevers delaktighet 

förtydligat och möjlighet att på ett enkelt sätt hämta statistik ökar möjligheten för uppföljning 

av bland annat elevers delaktighet i åtgärdsprogram. 

 

 

Kompetensutveckling och utbildning 

 

Aktivt föräldraskap/aktivt ledarskap barnrättsutbildning grund förskolan, nyanställda 

Något färre har deltagit i aktivt föräldraskaps-utbildning under året. På grund av pandemin 

valde några grupper att övergå till digital utbildning medan några valde att pausa helt. 

Utvärderingar visar att det fungerar ganska väl med digitala utbildningar och dessa 

erfarenheter tar vi med oss även när vi kan börja ses fysiskt. Det skulle kunna vara ett 

alternativ för de föräldrar som av olika skäl har svårt att delta. Flera individuella 

föräldrautbildningar har genomförts under året. Det är ett viktigt alternativ till grupperna och 

det har visat sig fungerat ganska väl att genomföra digitalt. Några tillfällen har också 

genomförts som ”walk- and- talk”. Även aktivt ledarskap har på samma sätt som 

föräldrautbildningarna, ställt om till digitala utbildningar. Efterhand har vi lärt oss allt mer om 

hur utbildningen ska läggas upp på bästa sätt.  

Utvärderingar visar att de som deltagit i utbildningarna i stor utsträckning uppger att de 

stärkts i sin föräldrar/ledarroll och att medvetenheten om hur man på bästa sätt kan stötta barn 

och unga har ökat.  
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Barn och unga ska ha kunskaper om sina rättigheter och verksamheterna arbetar kontinuerligt 

med rättighetsfrågor i olika sammanhang. De flesta eleverna upplever att man pratar om detta 

i skolan.  

 

 
Ur attitydundersökningen 2020:  
I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter 

 

 

Kunskap och statistik om barns uppväxtvillkor 

 

Attitydundersökning genomförs årligen och elever svarar på frågor om bland annat trygghet 

och studiero, kunskap om mänskliga rättigheter, jämlikhetsfrågor och frågor om delaktighet. 

Resultatet ligger till grund för fortsatta diskussioner med eleverna men ger också personalen 

ett underlag för vidare utvecklingsarbete. Drygt 85% av barn och unga i åldrarna 6-19 år 

uppger att de känner sig trygga i skolan. Det är en liten ökning från 2019. 

 

Under flera år har skolorna arbetat systematiskt med att motverka kränkning och 

diskriminering. Detta arbete har resulterat i att antalet kränkningar har minskat. Under 2020 

anmäldes 167 kränkningar jämfört med 216 (2019).  

 

Nationell och regional statistik ligger till grund för den satsning som Region Skåne genomför 

tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun. Samtliga elever 

i åk 8 utbildas i YAM, Youth Awareness of mental health och syftet är att öka kunskapen och 

stärka den psykiska hälsan hos elever.  

 

Hur pandemin påverkat barn och unga i Kulturskolans verksamheter 

 

Framför allt har pandemin påverkat barn och ungas tillgång till kultur i skolan och på fritiden 

samt tillgången till Naturskolans verksamhet. Kulturskolans ämneskurser har anpassats i flera 

nivåer efter behov och med möjlighet till individuella lösningar; framflyttad undervisning, 

digital fjärrundervisning, digital distansundervisning, mindre grupper, större lokaler. För vissa 

barn har fjärrundervisning inte fungerat och i vissa fall har det gått att lösa med fysiska 

lektioner, för vissa barn har fjärrundervisningen inneburit ett större lugn i lektionstillfället. 

Barn har fått färre möjligheter att se och höra instrument och knyta relation med 

instrumentallärarna, en signal är att ansökningarna har minskat på instrumentsidan.  
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Kulturgarantins undervisning genomfördes i princip som vanligt våren 2020, en stor insats 

med upplevelser och pedagoger i klass i september och oktober. Under vårvintern 2021 har 

kulturpedagogerna i första hand använt digitala lösningar men även planerat för att ställa om 

till framför allt utomhusaktiviteter. Elevernas garanterade kulturupplevelser har tyvärr inte 

kunnat genomföras efter oktober, dels på grund av restriktioner från skolornas håll dels på 

grund av att i princip hela kulturutbudet försvann i om med pandemirestriktionerna.  

Sommarkulturskolan kunde genomföras fyra veckor 2020 efter att ha anpassats för att vara 

smittsäker. Planering pågår för att kunna genomföras på liknande sätt sommaren 2021. 

Sammanfattningsvis har elevers tillgång till kultur sällan varit så viktig som just detta år när 

det varit starkt begränsat. Kulturskolans samtliga verksamheter har arbetat och arbetar med 

lösningsfokus här och nu för att säkra barn och ungas likvärdiga rätt till kultur. Trots 

omständigheterna har mycket genomförts men på nytt sätt. Parallellt skapas lösningar för 

framtiden för att kunna kompensera barn och unga i undervisning, förhålla oss till ett påverkat 

kulturliv och återskapa förtroenden och relationer.  

 

 

 

Framtid  

 

Pandemin förväntas påverka stora delar av verksamheten även under 2021. Planerade 

aktiviteter har fått ställas in och arbetet med anpassningar, kompensation, digitala alternativ 

kommer att fortsätta. Särskilt viktigt blir att bevaka och uppmärksamma barn och ungas 

behov och mående samt ha en beredskap för att kunna hantera den ökade psykiska ohälsan  

bland unga.  

 

Förvaltningens uppdrag att ansvara för kompetensutveckling, följa upp barnrättsarbetet 

genom bland annat barnbokslut, ansvara för barnrättsteamet är nytt. Tillsammans med övriga 

förvaltningar behöver vi skapa arbetsformer för barnrättsarbetet. Utbildningsinsatser och 

kompetensutveckling kommer i högre utsträckning att kunna erbjudas digitalt och flera 

färdiga utbildningspaket finns nu att använda i kommunens olika verksamheter.   

 

Barn- och utbildningsförvaltningens barnrättsgrupp träffas minst två gånger per termin och 

samtliga skolor samt kulturskolan är representerade.  Fokus för gruppens arbete är att följa 
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upp barnrättsarbetet, sätta barnrättsfrågorna på agendan, sprida kunskap samt följa upp hur 

barn och unga har det i våra verksamheter.  

 

Fortsätta att följa upp hur prövning av barns bästa görs inför beslut, hur det dokumenteras 

samt hur barnkonsekvensanalyser används som ett sätt att göra prövningar.  

 

Arbetet med att främja skolnärvaro och stärka barns rätt till utbildning fortsätter genom 

utbildningsinsatser för personal, stärkt samverkan och samordning mellan barn- och 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Tät uppföljning av skolfrånvaron och tidiga 

insatser förväntas leda till att inga barn/elever “går under radarn” utan uppmärksammas direkt 

och får adekvata hjälpinsatser för att vända trenden. 

 

Under 2021 planeras en uppstart av Familjecentral i Simrishamn. En Familjecentral bedriver 

en verksamhet som riktar sig till föräldrar och barn och består av Öppen förskola, socialtjänst, 

Barnhälsovård samt Mödrahälsovård. Uppdraget för verksamheten är att utifrån hela familjens 

livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att finnas tillgänglig som 

mötesplats, stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar, skapa delaktighet, erbjuda 

stöd och vara ett kunskaps och informationscentrum. 

Genom familjecentralerna byggs en struktur för att stärka friskfaktorer för barn och därmed 

stärka barns rätt till utveckling. Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för den Öppna 

förskolan.  
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