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Yttrande Motion (SLP) - Obligatorisk träff med skolkurator en gång
per år eller halvår
En motion har kommit från Skol- och landsbygdspartiet där de föreslår att varje elev skulle få
besöka skolkurator en gång per termin eller en gång per år. Syftet med besöket är att kurator
snabbare skulle kunna upptäcka och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Piteå
kommun och inte cementera ohälsan eller riskera att den utvecklas till mer allvarligare
former. Arbetet är omfattande och skulle kräva anställningar av fler kuratorer men är en
kostnad som Anders Nordin menar att Piteå kommun och utbildningsförvaltningen borde ta
och inte vänta på statliga medel, då det förebyggande arbetet lönar sig på sikt.
Vi har grovt räknat att Piteå kommun har 3000 elever från åk 7 i grundskolan och till åk 3 i
gymnasiet. Om dessa elever skulle träffa kurator 1 gång/år a´ 1,5 timme (med logistik, för och
efterarbete), skulle det bli ca 3000 elever som behöver 4500 kuratorstimmar. Varje kurator
kan ta emot ca 5 besök/dag, 25 elever/vecka, 450 elever/termin, 900 elever/år. Detta skulle
innebära att vi skulle behöva anställa minst 5.0 tjänst kurator utöver grundbemanningen.
Skulle de besöka kurator 1 gång/termin får vi anställa 10.0 tjänst kurator utöver grundbemanningen.
Skollagen säger att alla elever har rätt till elevhälsa, men att det är ett erbjudande och helt på
frivillig basis. De ungdomar vi möter i skolan som har behov av samtal vill vi fortsätta ge det
enskilda kuratorsstöd som finns idag, sedan vill vi stötta ytterligare med värdegrundsarbete,
gruppsamtal, utökad livskunskap i grupp och fortsätta sprida kunskap om psykisk ohälsa.
YAM, youth aware of mental health, en gruppverksamhet som hålls av kuratorerna och som
alla åk 8 får ta del av vid tre tillfällen.
Hälsoenkäten genomförs i åk 4, 7 och åk 1 på gymnasiet, här erbjuder vi alla elever att prata
enskilt med skolsköterskan som i sin tur har ett nära samarbete med kurator på skolan.
Förslag till beslut
Utifrån ovanstående information föreslår vi avslag på motionen om obligatoriska träffar med
skolkurator.
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