Sammanträdesprotokoll
2018-04-25

Barn- o utbildningsnämnden
§ 28

Motionssvar - Demokratidag (BUN18/39)
Beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen.
Särskilt yttrande
Anne Richloow (Ö) inkommer med ett särskilt yttrande.

Sammanfattning
Ö-partiet i Kommunfullmäktige har i en motion föreslagit ”att det införs en
demokratidag i Ekerö kommun.”
Demokrati är ett grundfundament i de läroplaner som styr verksamheterna. I skolans
värdegrund och uppdrag men även i ämnet samhällskunskap återkommer demokrati
som viktig grund.
En viktig princip är att det är den enskilde läraren som planerar sin undervisning och
därmed kan anpassa sitt innehåll utifrån var eleverna befinner sig i sitt lärande
utifrån kursplanerna. Ansvarig att följa upp lärarnas undervisning utifrån
styrdokumenten är rektor. Förvaltningschef ansvarar på uppdrag av Barn- och
utbildningsnämnden för uppföljning av rektorernas och skolornas uppdrag. Barnoch utbildningsnämnden kan om den anser det motiverat begära en
kvalitetsredovisning av skolornas arbete med demokrati. När det gäller att eleverna
ska lära sig att kritisera, argumentera och förverkliga det de brinner för är detta
förmågor som eleverna i en rad ämnen tränar för och som inkluderas på ett bra sätt i
den dagliga undervisningen.
Beslutsunderlag
 Motion - Demokratidag
 §112 KSau Motion för remittering - Demokratidag
 Motionssvar - demokratidag
 §12 BUNau Motionssvar - Demokratidag
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekerö den 15 juni 2017
Motion till kommunfullmäktige i Ekerö kommun
Av Desirée Björk, Bernt Richloow och Robert Oberascher

Införande av demokrati dag .
Bakgrund
Demokrati är något man behöver träna på. Vi vill därför att man varje år genomför en
demokratidag i kommunen där bland annat elever i skolan lär sig kritisera och argumentera,
prioritera och förverkliga det de brinner för.

Förslag till beslut:
-

Att det införs en demokratidag i Ekerö kommun.

Desirée Björk

Bernt Richloow

Robert Oberascher

Sammanträdesprotokoll
2017-09-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 112

Motion för remittering - Demokratidag (KS17/126)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till Barn- och
utbildningsnämnden för beredning.
_____
Beslutsunderlag
 §65 KF Motion för remittering - Demokratidag
 Motion - Demokratidag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motionssvar
2018-03-26

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning

Barn- och
utbildningsnämnden

Motionssvar - Demokratidag
Dnr BUN18/39
Förslag till beslut
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Ö-partiet i Kommunfullmäktige har i en motion föreslagit ”att det införs en
demokratidag i Ekerö kommun.”
Demokrati är ett grundfundament i de läroplaner som styr verksamheterna. I skolans
värdegrund och uppdrag men även i ämnet samhällskunskap återkommer demokrati
som viktig grund.
En viktig princip är att det är den enskilde läraren som planerar sin undervisning och
därmed kan anpassa sitt innehåll utifrån var eleverna befinner sig i sitt lärande
utifrån kursplanerna. Ansvarig att följa upp lärarnas undervisning utifrån
styrdokumenten är rektor. Förvaltningschef ansvarar på uppdrag av Barn- och
utbildningsnämnden för uppföljning av rektorernas och skolornas uppdrag. Barnoch utbildningsnämnden kan om den anser det motiverat begära en
kvalitetsredovisning av skolornas arbete med demokrati. När det gäller att eleverna
ska lära sig att kritisera, argumentera och förverkliga det de brinner för är detta
förmågor som eleverna i en rad ämnen tränar för och som inkluderas på ett bra sätt i
den dagliga undervisningen.
Beslutsunderlag
Motionssvar, 2018-03-26
Motion – 2017-06-15
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning
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Barn- o utbildningsnämndens au
§ 12

Motionssvar - Demokratidag (BUN18/39)
Beslut
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen.

Sammanfattning
Ö-partiet i Kommunfullmäktige har i en motion föreslagit ”att det införs en
demokratidag i Ekerö kommun.”
Demokrati är ett grundfundament i de läroplaner som styr verksamheterna. I skolans
värdegrund och uppdrag men även i ämnet samhällskunskap återkommer demokrati
som viktig grund.
En viktig princip är att det är den enskilde läraren som planerar sin undervisning och
därmed kan anpassa sitt innehåll utifrån var eleverna befinner sig i sitt lärande
utifrån kursplanerna. Ansvarig att följa upp lärarnas undervisning utifrån
styrdokumenten är rektor. Förvaltningschef ansvarar på uppdrag av Barn- och
utbildningsnämnden för uppföljning av rektorernas och skolornas uppdrag. Barnoch utbildningsnämnden kan om den anser det motiverat begära en
kvalitetsredovisning av skolornas arbete med demokrati. När det gäller att eleverna
ska lära sig att kritisera, argumentera och förverkliga det de brinner för är detta
förmågor som eleverna i en rad ämnen tränar för och som inkluderas på ett bra sätt i
den dagliga undervisningen.
Beslutsunderlag
 Motion - Demokratidag
 §112 KSau Motion för remittering - Demokratidag
 Motionssvar - demokratidag
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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