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Svar på motion om hbtq-certifiering av alla skolor i Ånge kommun
Motionären yrkar på att Kommunfullmäktige beslutar att:
Att all skolpersonal i Ånge kommun genomgår RFSL:s HBTQ-certifiering och
Att skolornas arbete för att motverka negativ påverkan av negativa könsnormer prioriteras och följs
upp på kommunal nivå.

Yttrande på motionen:
Intentionen i motionen är god och utbildningsförvaltningen, i enlighet med motionären anser
vi att alla skolor i Ånge kommun ska sträva efter att motverka negativ påverkan av negativa
könsnormer.
Alla verksamheter under utbildningsförvaltningen arbetar efter styrdokument och skollag i
vilka det framgår tydligt att skolan ska främja förståelse för andra människor och dess värde.
Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling på grund av
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller
uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Vidare finner man i läroplanens
andra kapitel, Övergripande mål och riktlinjer, vilka gäller alla som arbetar i skolan att vi
bland annat ska arbeta aktivt med att motverka diskriminering och kränkande behandling.
Vidare ska allt vi gör i skolan vila på en demokratisk grund.
Vi har ett långsiktigt värdegrundsarbete som genomsyrar alla våra verksamheter där vi arbetar
med ett normkritiskt förhållningssätt, detta arbete genomförs på olika vis beroende på i vilken
verksamhet man arbetar. Förskolan har ett arbete som tar avstamp i läroplan och olika
litteratur. Till exempel Mia Heikkiläs böcker.
I grundskolan och gymnasiet arbetar vi med olika värdegrundsövningar och fokusområden i
vårt dagliga arbete med elever och personal.
I dagsläget har vi ett långsiktigt utvecklingsarbete där vårt fokus är lärandeuppdraget samt att
få våra elever behöriga att söka till gymnasieskolan. Detta medför att all vår
kompetensutveckling kommer att ägnas åt detta.
Vi ser det omöjligt att friställa våra anställda att delta i RFSLs utbildning, enligt deras
hemsida tar utbildningen cirka fyra halvdagar per person fördelat under fem månader.
Certifieringen skulle medföra en kostnad då vi kommer att behöva anlita vikarier till våra
verksamheter.
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