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Skolavslutning årskurs 9 - information
Information
Roger Max, säkerhetssamordnare informerar om att Mjölby kommun har
bedrivit ett projekt under perioden 2014-2017 med syfte att erbjuda
alternativ för en drogfri skolavslutning genom att erbjuda en resa till
Liseberg på avslutningsdagen. Resultatet har varit lyckat.
Sammanfattning
Inför 2017 års skolavslutning har det på grund av olika orsaker inte
planerats för en Lisabergsresa inom skolan. Frågan blir hur Mjölby kommun
ska bemöta ungdomarna inför årets skolavslutningar.
Kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskotts beslut
Frågan om 2017 års skolavslutningar hänvisas till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2017-03-13 för vidare beredning.
___
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Handläggare

Helena Westman
Tfn 0142-859 09

Kommunstyrelsen

Särskild satsning skolavslutning 2017
Bakgrund
Såväl undersökningar som erfarenheter visar att årskurs 9 är en vanlig tid
för alkoholdebut hos ungdomar i Mjölby kommun. För att minska risken
för såväl alkoholdebut som alkoholanvändning i samband med
skolavslutningen i årskurs 9 har fritidsgårdarna i Mjölby sedan hösten
2014 arbetat med gemensamma arrangemang riktade mot samtliga
årskurs 7- och 8-elever på högstadiet i kommunen.
Syftet har varit att skapa en kommunöverskridande relation mellan
eleverna för att öka förutsättningarna för genomförandet av ett
gemensamt större drogfritt arrangemang vid skolavslutningen i samband
med årskurs 9. Arrangemanget var tänkt att bestå av middag, uppträdande
och dans.

Sammanfattning
Planering och tankar kring detta arbete har diskuterats med
rektorsgruppen. Dels innan första aktiviteten hösten 2014, dels våren
2016. Arbetet har även diskuterats återkommande i befintliga
samverkansforum där skolorna och fritidsgårdarna deltar.
Den första cykel som omfattar tre skolavslutningar i grundskolan står nu i
begrepp att avslutas i och med att 2014 års 7:or nu går i årskurs 9. Under
de två högstadieavslutningarna i årskurs 7 och 8 har dessa elever i hög
grad deltagit på fritidsgårdarnas resa till Liseberg som anordnas
skolavslutningsdagen.
Vid en uppföljande träff med rektorer den 24 januari 2017 framkom det att
planeringsarbetet för den gemensamma middagen och festen inte kommit så
långt att det hinner med att genomföras till skolavslutningen 2017. En ny
satsning på ett drogfritt gemensamt arrangemang görs inför skolavslutningen
2018.
För att kompensera de elever i årets årskurs 9 som går miste om den tänkta
avslutningsfesten föreslås en satsning på årets Lisebergsresa, även med syfte
att minska årskurs 9:s alkoholanvändning i samband med skolavslutningen.
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Beräkning av kostnader
I beräkningen delges de totala kostnaderna. Medel för delar av dessa
kostnader finns avsatt inom befintlig ram utifrån den delfinansiering av
Lisebergsresan som görs årligen samt de medel som var avsatta för den nu
inställda avslutningsmiddagen.

Alternativ 1, samtliga elever kostnadsfritt
Kostnad
Bussar
Entré
Totalt

Kr/st

antal
13000
495

totalt
17
880

221000
435600
656600

Alternativ 2, samtliga elever subventionerat
Kostnad
Bussar
Entré
Totalt

Kr/st

antal
13000
248

totalt
17
880

221000
218240
439240

Alternativ 3, årskurs 9 kostnadsfritt
Kostnad
Bussar
Entré
Totalt

Kr/st

antal
13000
495

totalt
6
275

78000
136125
214125

Alternativ 4, årskurs 9 subventionerat
Kostnad
Bussar
Entré
Totalt

Kr/st

antal
13000
248

totalt
6
275

78000
68200
146200

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Avsätta medel från KS-ofördelat, 460 000 kr, för att genomföra
kostnadsfri Lisebergsresa för samtliga högstadieelever i Mjölby
kommun i samband med skolavslutningen 2017.
Alternativt
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Avsätta medel, 240 000 kr, för att genomföra Lisebergsresa till
reducerat pris för samtliga högstadieelever i Mjölby kommun i
samband med skolavslutningen 2017.
Alternativt
Avsätta medel, 100 000 kr, för att kompensera årskurs nio med fri
Lisebergsresa i samband med skolavslutning 2017.
Alternativt
Avsätta medel, 30 000 kr, för att kompensera årskurs nio med
reducerad kostnad för Lisebergsresa i samband med skolavslutning
2017.
___
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Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Helena Westman
Säkerhetssamordnare

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Ba
www.mjolby.se
79
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

DROGFRI SKOLAVSLUTNING FÖR ÅR-9

Denna satsning görs med bakgrund på de senaste årens skolavslutningar där elever i årskurs 9
hyrt lokaler för att tillsammans med sina skolkamrater fira att grundskolan tagit slut. Lokalerna
hyrs företrädesvis genom någon vuxen anhörig eller god vän. Festerna genomförs utan vuxnas
närvaro eller i förekommande fall med tillåtande vuxna. Därav medför att en hel del alkohol har
förekommit vid dessa fester. Dessa uppgifter styrks även vid de förekommande
livsstilsundersökningarna som genomförs i grundskolan årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet.
Tanken är att erbjuda samtliga årskurs 9-elever i Mjölby kommun en gemensam drogfri fest
som kommer att vara ett ljust och trevligt minne att blicka tillbaka på.

(Om mig 2016 årskurs 2)
Har du någon gång druckit alkohol (räkna inte med lättöl
eller svag cider)?
Ja, flera gånger

Ja, en gång

Ja flera gånger: 120
Ja en gång:
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Vilken årskurs gick du i när du drack alkohol första
gången?
Gymnasiet år 2
Gymnasiet år 1
Årskurs 9
Årskurs 8
Årskurs 7
Årskurs 6 eller tidigare
0
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Årskurs 6 eller tidigare
Årskurs 7
Årskurs 8
Årskurs 9
Gymnasiet år 1
30
50
Gymnasiet
år402

7
13
28
50
17
260

Fritidsgårdarna i Mjölby har sedan hösten 2014 arbetat med gemensamma arrangemang
riktade mot samtliga årskurs 7- och 8-elever på högstadiet i kommunen. Syftet har varit att
eleverna ska lära känna varandra så de har någon relation till varandra dagen då de avslutar sin
grundskoletid.
Planering och tankar kring detta arbete har diskuterats med rektorsgruppen. Dels innan första
arangemanget hösten 2014, dels våren 2016. Arbetet har även diskuterats återkommande på
KomBrås LAG-träffar där skolorna och fritidsgårdarna deltar.
Den första cykel som omfattar tre skolavslutningar i grundskolan står nu i begrepp att avslutas i
och med att 2014 års 7:or nu går i årskurs 9. Under de två högstadieavslutningarna i årskurs 7
och 8 har dessa elever i hög grad deltagit på fritidsgårdarnas resa till Liseberg som anordnas
skolavslutningsdagen.
Vi har nu kommit till den tidpunkt då fritidsgårdarna och skolan gemensamt ska verka för att
detta arrangemang ska kunna genomföras.
Viktigt att påpeka är att respektive skola ska bibehålla sina traditioner avseende avslutningen.
Detta arrangemang är inte på något sätt ”istället för” utan ska ses som ett alternativ till egna
fester.
Vid diskussioner med utsedda företrädare för rektorsgruppen identifierades ett antal punkter
som behövde gås igenom:
- Anmälan till festen. Samtliga elever ska ha möjlighet att delta.
- Blåklintskolan slutar kvällen innan övriga högstadieskolor i kommunen. Behöver det ändras?
- Klassernas mentorer samt rektor ska delta i möjligaste mån under middagen.
- Lokal, hemlig eller förutbestämd?
- Arbetsgrupp med fritidsgårdarnas verksamhetssamordnare.
- Involvera elever i arbetsgruppen/planeringsarbetet.
- Bearbeta elever redan nu.
- Skolan informerar föräldrar att denna planering pågår så man inte behöver ordna detta själva.
- Inbjudan till avslutningsfesten från kommunalrådet.
Tor och Tommy stämmer av med sina kollegor och inhämtar synpunkter utifrån hur vi
diskuterat.
Britt-Louice gör samma sak med verksamhetssamordnarna.
Vid en uppföljande träff 170124 med rektorer framkom det att planeringsarbetet inte kommit så långt
så arrangemanget hinner med att genomföras till skolavslutningen 2017.
Det innebär i praktiken att Lisebergsresan erbjuds även årets årskurs 9-elever som tidigare år.
Hösten -17 ska fritidsledarna ges möjlighet att vara med i skolan under t.ex. temadagar eller
friluftsdagar för att skapa relationer med eleverna. Skolan önskar att fritidsledarna kan komma ut på
mentors/handledar/klassföreståndare-tid för att presentera upplägget.
Vidare tänker vi att skolorna tar fram elever som kan tänka sig stå för någon typ av uppträdande på
själva avslutningskvällen, kul om alla skolor kunde vara representerade på något sätt.
Vidare kommer det bildas en elevkommitté bildas bestående av en till två elever per klass.

