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Barn- och ungdomsnämnden
Kompetensnämnden

Dnr Kst 2017/406
Skolgång för barn med neuropsykiatriska diagnoser - överlämnande av
motion från Anita Mickos (L)
Anita Mickos har till kommunfullmäktige inkommit med motionen ”Skolgång för
barn med neuropsykiatriska diagnoser”. Motionen överlämnas till barn- och ungdomsnämnden och till kompetensnämnden för beredning.
Förslagen ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2018-05-02

Helena Rehn
Kommunregistrator

Remiss av motion 2017-406 Bun och kon(287530) (0)_TMP
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Motion till kommunfullmäktige i Järfälla

Skolgång för barn med neuropsykiatriska diagnoser
Barn med neuropsykiatriska diagnoser NPF, är en utsatt grupp som inte syns.
Samlingsnamnet NPF omfattar diagnoserna Adhd, Add, Aspbergerssyndrom , språkstörning
och Tourettes syndrom med flera liknande diagnoser. Dessa diagnoser innebär för de flesta att
man väl kan tillgodogöra sig det skolan erbjuder.
Men skolan lyckas inte möta barnen på det sätt som behövs. Många blir missförstådda och fel
bemötta. Detta leder till att barnen känner sig missförstådda och misslyckade i skolan, de
tappar tron på sig själva och på framtiden. Många lämnar skolan utan fullständiga betyg.
Detta leder till utanförskap.
De flesta har förmågan att tillgodogöra sig undervisning och kan väl klara både grundskolan
och gymnasiet och därmed kvalificera sig för yrkes- och akademiska utbildningar. Vad de
dock behöver för att kunna nå dessa mål är mindre och lugnare klasser för att kunna arbeta
metodiskt. Oron i vanliga klassrum gör dem splittrade och okoncentrerade.
Järfälla har i dag klasser för högstadiet i Källtorpsskolan som fungerar mycket bra..
Integration i grundskolans lägre klasser finns men samordning saknas. Behoven är större än
tillgång på platser i kommunen och upptäcks sent och åtgärder startas ofta för sent.
För gymnasiet finns ingenting i Järfälla, då gäller skolor i andra kommuner vilket blir dyrt för
kommunen. För högskolor har beslut tagits i riksdagen för att ge dessa barn/ungdomar
möjligheter till högre studier men då behöver de ju hjälp att kvalificera sig dit.
Satsning på personalens kunskaper behövs tidigt i grundskolan där man ofta först ser behoven
Detta har barn och ungdomsnämnden nu beaktat och beslutat om utbildning. Då behövs beslut
om undervisningsgrupper som kan starta tidigt.
Även föräldrarna behöver stöd för att bra kunna samarbeta med skolan och kunna stöda sina
barn. Detta bör kunna ske i samverkan med skolan.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra åt
Barn- och ungdomsnämnden och Kompetensnämnden
Att utreda hur satsning på utökad verksamhet för grundskolan kan göras samt
Att utreda hur undervisningsgrupper/klass i gymnasiet för dessa barn kan ordnas samt
Att utreda hur stödverksamhet för föräldrar kan anordnas i samverkan med skola, kommun
och landsting
Järfälla 2017-06-09

För Liberalerna
Anita Mickos

