Interpellation
Till Utbildningsnämndens ordförande:

Skolan är en plats där saklig och faktabaserad utbildning skall ske och där olika åsikter
och värderingar öppet skall diskuteras och vägas mot varandra. Vi förväntar oss att
utbildningsnämnden delar vår inställning om att demokrati alltid ska upprätthållas inom
kommunens skolor. Det är inte skolans sak att styra unga människor åt det ena eller
andra hållet.
Inför valet 2014 såg vi många exempel på hur skolan, men kanske framför allt enskilda
anställda medvetet och aktivt förde in sina egna värderingar i utbildningen. Tyvärr hade
vi exempel på detta även i Danderyd. Att sådana inflytelserika aktörer som lärare och
skola bedriver den typen av utbildning är mycket beklagligt och skadligt.
Det har nu kommit till min kännedom att skolpersonal missbrukat kommunens kanal för
att kommunicera med elever och föräldrar. I korthet har en lärare tagit sig friheten att
använda Schoolsoft till politisk aktivism, vilket inte är acceptabelt. När skolledningen
gjordes uppmärksam på detta så plockade den berörda läraren bort inlägget och lämnade
samtidigt en ångerfull kommentar.
Att sådant missbruk kunnat uppstå är ett tecken på att det saknas ordentliga rutiner
Utbildningsnämnden bör på ett tydligt sätt påminna skolledningarna i Danderyd om att
Schoolsoft är ett kommunalt informationssystem och därmed inte är en lämplig kanal för
enskilda lärare eller elevers politiska agenda. Det kan också vara på sin plats att
påminna skolorna om den grundlagsskyddade rätten att inte delta i politiska
manifestationer, den så kallade ”negativa mötesfriheten."
Jag vill passa på att säga att den i det här fallet aktuella läraren är både omtyckt och bra
och jag är inte på något sätt ute efter att hänga ut personen eller att få till stånd några
repressalier.
Den aktuella incidenten avser en 18-årig asylsökande som skall utvisas till sommaren.
Läraren, som undervisar på en annan skola än där 18-åringen går, har via Schoolsoft
uppmanat till aktiviteter mot beslutet och således ifrågasatt migrationsverkets beslut.
Det är naturligtvis olyckligt att asylbesluten tar lång tid och att vårt asylsystem får de
asylsökande att förutsätta ett för individen positivt asylbesked. Jag har också förståelse
för att vissa personer i hans närhet reagerar när ett negativt asylbeslut trots allt
kommer, men det är inte vad den här interpellationen handlar om.

Eftersom det är en tydlig socialisering av den svenska skolan och den politiska
neutraliteten ofta brister vill jag ställa följande frågor till utbildningsnämndens
ordförande:





Finns det idag instruktioner/rutiner för vad Schoolsoft får användas till?
Finns det idag instruktioner för hur lärare skall förhålla sig till sina privata åsikter?
Om du anser att lärarens agerande var fel, vad kommer du göra för att inte det
här upprepas på annat håll?
Hur anser du att skolan skall förhålla sig i politiska frågor?

För Sverigedemokraterna Danderyd den 16 juni 2017

Christer Erestål
Sverigedemokraterna Danderyd

