NORDANSTIGS KOMMUN

Minnesanteckningar från kommunövergripande föräldrarådsmöte 2012 -03-28

Närvarande: representanter från Bergsjö, Harmånger och Hassela föräldraråd.
rektor Eva Klang, tf förvaltningschef Eva Fors, Boerje Bohlin utbildnings- och
kulturnämndens ordförande och rektor Per Dahlström
Närpoliserna Stefan Trönnhagen och Per Åkerlund samt Lars Boström från Tekniska roteln

1. Till mötet var Lars Boström från Tekniska roteln medbjuden för att kunna besvara frågor
rörande sociala medier och Facebook i synnerhet.
Många kränkningar börjar på fritiden över Internet, för att sedan följa med in i skolan. Detta
innebär att skolorna måste lägga ned tid och resurser på att lösa problem, som egentligen
startats utanför skolan.
En fråga som kom upp var att stänga ned Facebook när det används under skoldagen.
Lars Boström ansåg inte att man skulle förbjuda Facebook när problem uppstår, för då
kommer bara eleverna att finna andra vägar. Det viktigaste är istället att skapa ett
policybeslut om vad datorerna ska användas till, och sedan förankra det. Eva Klang
menade att policybeslut finns och att problemet inte är speciellt utbrett.
Lars Boström berättade att när det gäller åtal för saker som sker på Internet så gäller att
"det måste finnas ett brott" (i dessa fall är det troligen förtal) och att det är
förundersökningsledaren som tar beslut om en förundersökning ska genomföras. I och med
att barnen troligen är under 15 år så skickas fallet vidare till socialtjänsten.
Hur ska skolan och vårdnadshavarna hantera frågan om att lägga ut bilder på nätet? NEJ
inga bilder ska läggas, ut så ska vi förhålla oss.
Skolorna uppmanade även föräldrar att inte ta kort på barnen (ex. vid skolavslutningar,
lucia och friluftsdagar) och sedan lägga upp dem på sociala medier. Om man vill ta bilder
och sedan lägga upp dem bör man garantera att det endast är det egna barnet som finns
på bilden.
Ett förslag togs upp om att bjuda in polisen igen för att ha ett kvällsmöte där man bjuder in
alla föräldrar. Boström ansåg att ett sådant möte i så fall också måste innehålla "föredrag"
av både elever och lärare.
En annan diskussion rörde föräldrarnas aktivitet på de sociala medierna. Skolorna vittnade
om att föräldrar ibland skriver negativa saker om skolorna eller elever/ vårdnadshavare,
som kanske egentligen inte är lämpade för Facebook. Generellt sätt så måste man tänka
att Internet är ett offentligt forum och inte en stängd vänskapsgrupp.
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2. Poliserna nämnde att det i nuläget har de kontroll över droganvändandet i kommunen.
Användandet är inte så stort i vår kommun

3. Beslut: att skol- och förskolefotografering hanteras av föräldraföreningar / föräldraråd.

Minnesanteckningarna förda av Per Dahlström
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