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Antagen av utbildningsnämnden 2018-03-21 § 36
Norrköpings kommuns förskolor och skolor ska ha en positiv grundinställning till
politisk information i skolan. Skolan och de inbjudna politikerna ska komma
överens om besökets villkor och visa förståelse för varandras roller. Enligt
skollagen (2010:800) fattar rektor beslut om vilka partier som får komma till
skolan.

UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Utbildningsnämnden välkomnar politisk information i skolan

•

Utbildningsnämnden har en positiv inställning till politisk information i
skolan. Politiska partier och deras ungdomsförbund ska välkomnas i
Norrköpings kommunala skolor som ett led i skolans demokratiska
uppdrag, vilket uttrycks i både skollagen och i läroplanerna för de olika
skolformerna. Rektor och de politiska partierna/ungdomsförbunden ska
komma överens om samverkansformer. En ömsesidig förståelse för
varandras roller är viktig.

•

Inom Norrköpings kommunala skolor kan det förekomma olika typer av
politiska besök. Politiska partier och ungdomsförbund ska ges möjlighet
att möta ungdomar, särskilt högstadie- och gymnasieelever, och framföra
sina politiska budskap. Skolan ska ge ungdomar förutsättningar till politisk
delaktighet samt kunskap om de olika politiska uppfattningar som formar
det svenska samhället.

•

Politiker i utbildningsnämnden är representanter för skolhuvudmannen och
genomför verksamhetsbesök som planeras av utbildningskontorets
personal. Syftet med besöken är att politikerna ska skaffa sig information
om förskolans/skolans verksamhet, vilket rustar de för att genomföra en
kvalitativ verksamhetsstyrning. Den här typen av besök lämpar sig inte för
att politiker ska tala inför eleverna och framföra partibundna budskap.

•

Politiker och politiska partier som vill besöka kommunala förskolor och
skolor i Norrköping ska alltid först ta kontakt med aktuell förskolechef
eller rektor så att besöket kan genomföras under ordnade former.

•

För möjligheten att ställa bokbord gäller samma regler, dvs. att rektor
bjuder in politiker utifrån en objektiv urvalsgrund.

Förutsättningar för samverkan mellan skola och politiska partier

•

Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 a § stadgar att rektor avgör om politiska
partier ska få medverka i skolan samt vilka politiska partier som får
komma till skolan. Rektors beslutanderätt grundar sig i att skolan inte är
någon allmän plats, att rektor beslutar om sin enhets inre organisation och
att rektor är pedagogisk ledare för sin enhet. Rektors beslutanderätt är en
förutsättning för att politikerna ska få komma till skolorna under ordnade
former samt för att besöket ska bli så givande som möjligt för eleverna.

•

Skolan ska agera i enlighet med objektivitetsprincipen vilket betyder att
politiska partier ska bjudas in till skolan utifrån en objektiv urvalsgrund.
Att bjuda in de politiska partier som sitter i riksdagen, kommunfullmäktige
eller Europaparlamentet är förenligt med tillämpning av en objektiv
urvalsgrund. Skolan saknar lagstöd för att vägra något parti tillträde till
skolan baserat på partiets ideologi eller åsikter.

•

Regelverket bygger på att skolan precis som andra svenska myndigheter
ska förhålla sig sakligt och objektivt till politisk information. Den
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objektivitet som varje svensk myndighet ska leva upp till innebär att
urvalsgrunden inte får utformas med syfte att utesluta ett visst politiskt
parti. Skolan ska ge eleverna möjlighet att möta ett fritt och allsidigt
meningsutbyte.
•

Rektor ska säkerställa ordning och god arbetsmiljö i skolan för både
personal och elever. Om det föreligger en påvisbar risk för upprätthållande
av trygghet och säkerhet har rektorn möjlighet att ställa in evenemanget.
Rektor saknar dock lagstöd för att utesluta ett visst parti från deltagande i
besöket.

•

Budskap som strider mot skolans värdegrund ska bemötas. Politiker som
besöker skolan, precis som elever och personal, åtnjuter sin
grundlagsstadgade yttrandefrihet. Skolan får inte avbryta ett framförande
som strider mot skolans värdegrund men som inte är brottsligt.

•

Skolan ska avbryta framföranden som är brottsliga, till exempel sådana
som omfattas av brottsbalkens bestämmelser om hets mot folkgrupp eller
kränkningar riktade mot enskilda elever. Om kränkningar mot enskilda
elever sker måste skolan agera omedelbart och kraftfullt.

•

Elever har rätt att få politisk information om de partier och de politiska
åsikter som inte har bjudits till skolan. Allsidig information i
samhällsrelaterade ämnen är väsentlig för skolans demokratiska uppdrag
och elevers uppfostran till medborgare i en rättsstat. Skolan och ansvarig
pedagog avgör hur information bäst kan förmedlas till eleverna.

Särskilt för högstadie- och gymnasieskolor

•

Det är önskvärt att rektorer för högstadie- och gymnasieskolor samt
företrädare för politiska partier och ungdomsförbund möts regelbundet för
att komma överens om samverkansformer.

•

Det är önskvärt att skolor genomför egna skolval i anslutning till valdagen.

•

För gymnasieskolor är det är önskvärt att skolan bjuder in eleverna att
möta riksdagspolitiker, lokala politiker och ungdomsförbund till en
gemensam paneldebatt under tidig höst det året val infaller.

Utbildningskontoret har tagit fram en vägledning benämnd Rutin vid besök av
politiker i Norrköpings kommuns förskolor och skolor riktad till skolledare som
kommer att ta emot politikerbesök.

