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Aneby kommun lämnar följande svar på uppdraget – Nationell plan för trygghet och studiero. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
 
I grundmaterialet kring betänkandet sker en synnerligen god belysning av skolans olika dilemman 
och genom såväl praktiska beskrivningar som mer teoretiska, skapas förutom förslagen på 
förändringar, ett bra undervisningsmaterial för skolans personal gällande dels studiero, dels ett 
systematiskt förhållningssätt med betoning att skapa trygghet. 
En trygghet som skapas genom ökad förståelse av uppdragen gemensamt av barn, 
vårdnadshavare och skolans personal. 
Studiero beskrivs genom ett brett spektrum och skapas som underlaget beskriver av en utvecklad 
förståelse som inte enbart består i att förbjuda mobiler i skolan. 
Avsnittet som behandlar klagomålshantering och huvudmannens uppdrag att utreda innan 
klagomål behöver hanteras av Skolinspektionen är efterlängtat. 
 
Eftersom det med önskvärd snabbhet finns ett regelverk och av Skolverket förhoppningsvis 
utformade förtydliganden via ”Riktlinjer för Nationell plan för trygghet och studiero” lämnar 
Aneby ett totalt godkännande om ikraftträdande den 1 juli 2022. 
 
    
 
 
Avsnitt 5.2 - Ansvaret för det förebyggande arbetet inom trygghet och studiero och 
termologin förtydligas. 
 
Aneby kommun tycker att förslaget är bra.  
Vi tänker att ledarskapet i klassrummet och den varierande undervisningar är våra ledstjärnor. 
Vi rekommenderar att Skolverket skapar en tydlig åtgärdstrappa om studiero och trygghet när det 
behövs disciplineras med olika rektorsbeslut. 
 
 
 
 
 



Avsnitt 6.2 - Regleringen av det systematiska kvalitetsarbetet förtydligas. 
 
Aneby tycker att förslaget är bra. 
Förtydligandet av analyser som belyser bakomliggande faktorer som påverkat resultaten skall 
efterföljas av tydliga åtgärder i syfte att utveckla utbildningen. 
 
 
Avsnittet 6.4.2 – Skolinspektionen ska alltid vara motpart när myndighetens beslut 
överklagas. 
 
Aneby kommun tycker att förslaget är bra.  
 
 
Avsnittet 7.2 - Huvudmannen ska ha ett tydligare ansvar för klagomålshantering 
 
Aneby kommun tycker att förslaget är bra. 
Möjligheten att skapa en arbetsrelation även när åsikter går isär ökar när samtliga parter behöver 
belysa sina åsikter utan att i första hand anmäla till annan utredare som varit kutym tidigare. 
 
 
Avsnittet 7.3 – Det skall tas fram stöd för skolors kommunikation och samarbete med 
vårdnadshavare. 
 
Aneby kommun tycker att förslaget är bra. 
 
Avsnittet 8.2 – Lärare och rektorer skall få bättre tillgång till befintligt stöd när det gäller 
trygghet och studiero. 
 
Aneby kommun tycker att förslaget är bra. 
Skolverkets olika skrifter om stöd i verksamheten är generellt mycket bra varför detta kommande 
skriftliga stöd kommer att följa samma ådra. Lärares och rektorers - handbok i trygghet och 
studiero – BRA. 
 
Avsnittet 8.3 – Det skall tillhandahållas kompetensutveckling för elevassistenter och 
resurspersonal. 
 
Aneby kommun tycker att förslaget kan utvecklas ytterligare. 
Ett arbetslag utvecklas bäst om de olika professionerna i arbetslaget erhåller en samlad 
kompetens avseende ” Hur och på vilket sätt” barn/elever utvecklar sina förmågor utifrån sina 
förutsättningar. Den nya förordningen som trädde i kraft i januari 2021 gällande 
utbildningsavsnitt kring barn med neuropsykiatriska funktionsvariabler i lärarutbildningen, 
kommer i framtiden att höja kompetensen för lärare på våra skolor. 
Men vi vet också att utbildningsinsatser där de olika professionerna deltar samtidigt kring en viss 
problematik ger mycket goda effekter. Därför anser vi att det även behövs göras insatser där hela 
arbetslaget utbildas samtidigt. 
 
 
 
 
 



Avsnittet 9.2 – Elevers delaktighet i arbetet med ordningsreglerna ska säkerställas och 
hur de ska följas upp. 
 
Aneby kommun tycker att förslaget är bra. 
Elevmedverkan i rektorsbeslut är alltid bra för att öka förståelsen. Uppföljningen av reglerna bör 
sammankopplas med upplevelsen av studiero och trygghet via en av skolan utformad 
trygghetsenkät som anonymt besvaras och analyseras med tillkommande åtgärder. 
 
  
Avsnittet 9.3 – Vårdnadshavare ska få information om skolans ordningsregler. 
 
Aneby kommun tycker att förslaget är bra. 
Aneby kommun belyser att det inte bara handlar om att underteckna ett informationshäfte utan 
att klasser med sina vårdnadshavare belyser ordningsreglerna via lärande samtal i mindre 
grupperingar där isolerings möjligheter blir mer obefintliga till nytta för ökad förståelse. 
 
 
Avsnittet 10.3 – Mobiltelefoner ska endast användas efter lärarens instruktioner när 
undervisning pågår.  
 
 Aneby kommun tycker att förslaget är bra och att tillämpningen följer de av rektor beslutade 
ordningsregler för att främja elevers utveckling och lärande. 
De undantag som beskrivs är relevanta. 
Aneby kommun belyser att i vissa sammanhang är mobilen ett lärande redskap men att lärarens 
instruktioner gäller. 
Vi vill också beakta att det ibland föreligger en ”hårfin” distans mellan mobilanvändning och 
nyttjandet av 1-1 situationer med elevens av skolan anskaffad personliga dator. 
 
 
Avsnittet 10.4 – Ökade möjligheter att omhänderta mobiltelefoner. 
 
Aneby kommun tycker att förslaget är bra. 
Ett önskemål är att de olika situationerna blir belysta från Skolverket för att skapa ett gemensamt 
tänkande - om mobilen skall omhändertagas och hur återlämnandet sker utan specifika 
dokumentationskrav 
 
Avsnittet 11.4 – All skolpersonal ska ha allmänna befogenheter för att säkerställa trygghet 
och studiero. 
 
Aneby kommun tycker att förlaget är bra. 
Aneby kommun önskar att det blir klarlagt hur samordningsansvaret beträffande arbetsmiljön 
åligger rektor för respektive hus och vilka som är skolans personal då vaktmästare, städpersonal 
samt annan personal i huset inte är rektors personalansvar men arbetsmiljöansvar. 
Även här önskas ett klarläggande vad en befogenhet innebär i ett praktiskt hänseende. 
 
Avsnittet 11.5 – Stöd för skolans personal att agera i svåra situationer.   
 
Aneby kommun tycker att förslaget är bra.  
Kommentarer finns i avsnittet 11.4 om klarläggandet av – vad är skolans personal. 
 
 



Avsnittet 12.4 – Tillfälliga placeringar ska vara enklare att genomföra. 
 
Aneby kommun tycker att förslaget är bra. 
Rektorsbeslut om undervisning förstärks då dels tidsrymden förlängs, dels att placeringen och 
organisationen av undervisningen får utökade möjligheter att anpassas till elevens bästa och 
dennes sociala situation. 
 
 
Avsnittet 12.5.1- Det skall vara tydligt att en elev kan stängas av omedelbart när 
säkerheten bedöms hotad. 
 
Aneby kommun tycker att förslaget är bra. 
Vi tycker dock att en direkt skrivning kan vara bättre än – ”utan att mindre ingripande åtgärder 
först ha prövats. 
Är säkerheten hotad – då stängs eleven av direkt. 
 
Avsnittet 12.5.2 – Det skall bli enklare att besluta om avstängning i upp till två veckor i de 
frivilliga skolformerna. 
 
Aneby kommun tycker att förslaget är bra. 
 
Avsnittet 12.6 – Det skall vara tydligt vilka bestämmelser som finns om placering av 
elever vid skolenheter. 
 
Aneby kommun tycker att förslaget är bra. 
Förslaget innebär en permanent förflyttning av eleven efter genomgångna stegvisa andra åtgärder 
för att skapa trygghet och studiero. 
Eftersom beslutet kan överklagas till skolväsendets överklagandenämnd behövs ett förtydligande 
om dokumentationsföljden innan detta beslut fattas av rektor mot vårdnadshavares vilja – allt för 
att skapa trygghet och studiero. 
 
Avsnittet 13 – Ikraftträdandet. 
 
Aneby kommun tycker att förslaget är bra. 
Eftersom det med önskvärd snabbhet finns ett regelverk och av Skolverket förhoppningsvis 
utformade förtydliganden via ”Riktlinjer för Nationell plan för trygghet och studiero” lämnar 
Aneby ett totalt godkännande om ikraftträdande den 1 juli 2022. 
 
 
 
 
I tjänsten 
 
 
 
 
Rosemarie Segersson 
Skolchef 
Aneby kommun 
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