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Riktlinjerna fastställda av skolnämnden
27 maj 2010

Riktlinjer för politiska partier i skolan
Politiska partier, oavsett vilka åsikter de förespråkar, ges utifrån undervisningens behov
möjlighet att delta i politisk debatt/utfrågning samt lämna skriftlig information.
Riktlinjerna gäller från och med 1 juli 2010 och omfattar grundskolans högstadium och
gymnasieskolan. På de lägre stadierna fullgör skolan sitt demokratiuppdrag inom den
ordinarie undervisningen.
Politiska partier bjuds in till skolan för att delta i debatter eller utfrågningar. Skolan har
till uppgift att tydligt visa vilka värderingar som gäller och inte låta budskap som strider
mot värdegrunden stå oemotsagda. Skolan ska verka för demokratins idéer och
uppmuntra att skilda uppfattningar förs fram.
Med skola menas varje enskild skolenhet till exempel Kristinegymnasiet,
Lugnetgymnasiet och Haraldsbogymnasiet.
-

Skolan bjuder in politiska partier till debatt/utfrågning utifrån undervisningens
behov.

-

Inbjudan till debatt/utfrågning kan göras via kommunens hemsida.

-

Vid debatt/utfrågningstillfället krävs tillstånd för fotografering.

-

De politiska partierna har möjlighet att lämna skriftlig information till skolans
personal som eleverna sedan kan ta del av.

-

En strategi på den enskilda skolan ska tas fram. Strategin ska utgå från gällande
lagstiftning och av skolnämnden fattade riktlinjer och kan ingå i skolans
ordningsregler. I framtagandet av strategin ska såväl personal som elever vara
delaktiga.

-

Strategin ska bland annat ange datum, tid och plats för en debatt/utfrågning. Vem
modererar, ska media bjudas in, hur många från varje parti får delta, hur
debatten/utfrågningen ska förberedas och följas upp i undervisningen och så
vidare?

Skolan/rektor bör vid behov samarbeta med polisen. Om skolan befarar ordningsproblem
bör polisen informeras. Skolan kan tillsammans med polisen göra en riskbedömning och
utifrån den bestämma vilka förberedelser som kan vara nödvändiga. Rektor har möjlighet
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att begränsa politiska partiers tillträde till skolan om det är motiverat av ordningsskäl och
de negativa konsekvenserna för ordningens upprätthållande är klart påvisbara.
Skolans rektor är alltid ytterst ansvarig för ordningen och arbetsmiljön på skolan. Om
åsikter förs fram som uttrycker missaktning för andra elever eller personal, exempelvis
trakasserier och kränkningar, är rektor och skolans personal skyldiga att agera.
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