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Kommunfullmäktige 2021-09-13

NPF - säkra skolor i Haninge

En NPF-säkrad skola är en del i att Haninge kommun uppfyller skollagens krav:

“I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska
ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.”

En skola som är NPF-säkrad är en skola som har en anpassad miljö och undervisning
för att kunna möta upp elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF).
Anpassningen kan bl.a. vara en avskalad miljö i klassrum och övriga lokaler, inga
tavlor på väggarna, färgkodade scheman, tydliga anvisningar i lokalerna och i
klassrummen som när lektionen börjar och slutar, riktlinjer för läxor samt varierande
arbetssätt under lektionen.

Elevens individuella behov och förutsättningar är i fokus, allt för att eleven ska kunna
tillgodogöra sig sin utbildning på bästa sätt. En del av anpassningarna kan t.ex. vara
att eleven kan få använda hjälpmedel som boll eller annat att sysselsätta händerna
med under lektionen för en bättre koncentration, eleven fyller i en
anpassningsblankett tillsammans med läraren för att klargöra behoven och hitta
strategier, generella och individuella anpassningar görs i lärmiljöerna för att vara till
gagn för alla elever i skolan.

Källbrinksskolan i Huddinge kommun är en NPF-säkrad skola. Lärare och rektor där
framhåller konceptet som väldigt lyckat. En NPF-säkrad skola är inte endast
gynnsamt för elever med NPF utan för alla elever. Riksförbundet Attention lyfter
Källbrinksskolan som ett gott exempel på hur elever med NPF inkluderas i



undervisningen. Attention nämner även vikten av att skolpersonalen i alla led har
kunskaper om NPF och får utbildning så att de har kompetensen för att kunna möta
elever som har dessa svårigheter i skolan. I Attentions nya skolrapport där 5000 elever
har svarat visar det sig att många elever med NPF inte får del av det stöd de har rätt
till och att många mår dåligt pga att de inte får någon förståelse för sin
funktionsvariation. Oron eleverna känner inför skolan beror bl.a. på avsaknad av
anpassningar, bristande stöd, stökig skolmiljö, kon�ikter med klasskamrater och
lärare samt mobbning. Bristerna i skolan har en avsevärd påverkan på elevernas
psykiska mående och självkänsla och stor del av dessa elever har också en hög
skolfrånvaro. Detta är väldigt problematiskt då skolan även utgör den främsta arenan
som barn och unga vistas i och är den största skyddsfaktorn utanför familjen.

Vi i Vänsterpartiet vill att Haninge kommun satsar på att införa NPF-säkrade skolor i
kommunen och möter de behov som våra elever har för att bättre kunna tillgodogöra
sig sin undervisning.

Som ett första steg i denna process så kan kommunen börja med att NPF-säkra en
grundskola som bedöms ha mest behov av NPF-säkring utifrån elevernas
sammansättning och förutsättningar. När konceptet är genomfört och förvaltningen
samt skolpersonal har kommit in i det nya arbetssättet så kan arbetet med att
NPF-säkra en förskola eller ett gymnasium bli nästa steg, där den NPF-säkrade
grundskolan kan fungera som en föregångare med stöd och vägledning.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

1. att NPF - säkra en grundskola innan 2023 års utgång.
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