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Interpellation
Hur står det till med Uppsalaskolornas undervisning i sex- och samlevnad? För några år sedan
fick vi veta att några skolor inte lät RFSL besöka
lektionerna. Något som då försvarades av en moderat politiker med att alla föreningar inte kunde
få komma till skolan.
Alla folkhälsoundersökningar visar att HBTpersoner har en sämre folkhälsa och att unga
HBT-personer har en högre självmordsfrekvens
än andra ungdomar.
En ny undersökning visar också att hälften av
alla elever, oavsett sexuell läggning och könsidentitet, är missnöjda med den sex- och samlevnadsundervisning som de får. Bara en fjärdedel av dem är nöjda och resten tycker att den är
vare sig bra eller dålig. En bra sex- och samlevnadsundervisning, som inte moraliserar, ger eleverna kunskap om sin egen kropp och sexualitet.
Alla elever borde ha rätt till en bra undervisning.
Hur ser det ut i Uppsala kommun och vad kan vi
göra för att förbättra undervisningen och se till
att alla unga, oavsett sexuell läggning och könsidentitet, känner att de får en bra undervisning i
sex- och samlevnad?
Jag skulle därför vilja fråga ordföranden för
nämnden för barn och unga följande
Hur organiseras sex- och samlevnadsundervisningen i Uppsalas skolor?
Vilket stöd får skolorna i detta arbete?
Har alla skolor i Uppsala kunskap om hbt och
integrerar detta i undervisningen?
Hur följs sex- och samlevnadsundervisningen i
Uppsalaskolorna upp?
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Vad kan du och nämnden göra för att alla Uppsalaelever ska vara nöjda med undervisningen?
2012-10-17
Ilona Szatmári Waldau
Vänsterpartiet
Svar:
Enligt skollagen är det varje rektor som beslutar hur undervisningen organiseras. Barnoch ungdomsnämnden har inte information
om detta och det kan se olika ut på olika skolor. Det är också skolorna som har att göra
uppföljningar på en detaljerad nivå. Jag har
därför vidarebefordrat frågan till ordförande
för vård- och bildning för att interpellanten
skall få ett svar beträffande de kommunala
skolorna.
Skollagen är skriven så att lokala politiker inte
skall lägga sig i det som anses vara skolans
ansvar enligt lagen. Barn- och ungdomsnämnden har formellt därför mycket liten
möjlighet att påverka undervisningen i enskilda ämnen. Det är framför allt genom samtal som nämnden och styrelsen för vård och
bildning som vi uppmärksammar olika frågor.
Uppsala den 18 mars 2013
Cecilia Forss
Ordförande barn- och
ungdomsnämnden

