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V: NPF-säkra Solnas skolor
Vänsterpartiet lade en motion på kommunfullmäktige 27 september om att NPF-säkra
Solnas skolor. Förslaget handlar om att staden först kartlägger vilka behov som finns
idag och prioriterar bland dessa, och därefter avsätter nödvändiga resurser för att
kunna genomföra de förändringar, utbildningsinsatser, inköp och anställningar som
behövs för att säkra en bra lärmiljö för alla elever. Det betyder att skolmiljön och
undervisningen anpassas för alla elever, inte bara de som har en neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning (NPF).
”Skollagen säger att vi är skyldiga att ge extra stöd till alla som behöver, oavsett om det finns
en diagnos på papper eller inte. Att utbilda all personal i specialpedagogik och anpassa
klassrummen är några av de åtgärder vi föreslår. Alla har olika behov såklart, och det
individanpassade stödet ska fortfarande finnas, men vi ser fördelar med att även göra större
generella anpassningar” säger Inger Grape-Olausson, ersättare i kommunfullmäktige för
Vänsterpartiet Solna och en av motionärerna bakom förslaget.
5–10% av alla skolelever har någon form av NPF-diagnos. Det kan handla om exempelvis
ADHD, autismspektrumtillstånd eller tvångssyndrom. Samsjuklighet är vanligt; många med
NPF-diagnoser har också depressions- och ångestsjukdomar, ätstörningar,
självskadebeteenden, missbruksproblem, dyslexi, epilepsi eller diabetes. Denna elevgrupp
behöver ofta extra hjälp i form av anpassningar i undervisningen, hjälpmedel eller särskilt
stöd för att få goda möjligheter att klara undervisningen. Om rätt stöd uteblir löper denna
elevgrupp extra stor risk att inte nå målen eller bli hemmasittare.
”Alltför ofta vittnar Solnaföräldrar om att deras barn inte får det stöd de behöver. Det beror
inte på dåliga lärare eller rektorer, utan på att det saknas pengar i skolornas budget för att
göra de anställningar och inköp som krävs. Detta har förvärrats med skolnedläggningarna
och akutrenoveringarna, som har medfört enormt merarbete och stora hål i skolornas
budget. Elevernas behov har hamnat i kläm. Det räcker inte med att säga att man jobbar på
detta – nu måste styret avsätta de pengar som krävs för att eleverna ska kunna få det stöd
som de har rätt till enligt Skollagen” säger Sandra Lindström, oppositionsråd för
Vänsterpartiet Solna.
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