SÅ VILL SVERIGEDEMOKRATERNA SKAPA
ARBETSRO OCH TRYGGHET I ÖREBROS SKOLOR
——
Den ansvarslösa invandringspolitiken har lett till stora problem för Örebros skolor, som nu
befinner sig i kris på flera plan. Det stora mottagandet av nyanlända har inte bara förvärrat
lärarbristen och gjort skolorna trångare, utan har också lett till försämrad arbetsmiljö och minskad
studiero.
Vi sverigedemokrater blir då och då kontaktade av föräldrar som vittnar om att deras barns en
gång trygga och välmående skolor nu har problem med stök, slagsmål, hot och ofredanden.
Det tilltagande stöket på skolorna syns också i statistiken. På det nationella planet har antalet
anmälningar till arbetsmiljöverket om grova fall av hot och våld i skolan dubblats bara de senaste
fem åren. Ungefär samma trend syns i de rapporter över trakasserier som regelbundet lämnas till
grundskolenämnden.
Istället för att ta föräldrarnas oro på allvar verkar kommunens styre mest tycka att det är glädjande
att skolorna uppnått mångfald och bortförklarar statistiken med att skolorna blivit bättre på att
anmäla incidenter.
Vi sverigedemokrater tar däremot föräldrarnas oro på allvar. Vi kommer verka för att införa en
förberedelseskola för nyanlända elever. Där får eleven gå tills vederbörande uppnått adekvata
språkkunskaper och kunskap om svenska samhället och dess värderingar, och först därefter
placeras på en vanlig skola.
Vi tänker också sträva efter att samlokalisera språkintroduktionen med SFI och vuxenutbildning
istället för det vanliga gymnasiet. Vi kommer också införa jourklasser där man kan placera elever
som vägrar sluta störa undervisningen för andra elever, samtidigt som man samlar
specialkompetens där så att eleverna själva får den stöd och hjälp de behöver.
Vi kommer också att höja vuxennärvaron och installera övervakningskameror på de värst utsatta
skolorna. Så tar vi de första stegen för att återupprätta en trygg och lugn arbetsmiljö för våra barn
och deras lärare.
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