Medborgarförslag till Ljusnarsberg kommun
Kopparberg den 30 mars 2017
Här nedan kommer ett tredelat medborgarförslag, med vissa delar gemensamt.
För det första: Att man utreder och rapporterar varför det är fler pojkar än flickor som får
någon form av diagnos, i skolan, inom NPF (Neuro Psykiatrisk Funktionsnedsättning) Enligt
bildningschefen, i Ljusnarsberg, är det 2.55 pojkar på varje flicka som har NPF-diagnos. Om man
dessutom räknar med misstänkta fall (under utredning) så blir det 3.11 pojkar, på varje flicka! Detta
är underligt med tanke på att statistik från Kopparbergs skolor verkar tyda på att flickorna mår
sämre än pojkarna? (t.ex. verkar flickorna prestera sämre än pojkarna, i skolan) Jämför med övriga
landet där flickor generellt presterar bättre skolresultat än pojkar!
Barnpsykiatern och överläkaren Svenny Kopp presenterar intressant forskning om hur vanligt det
faktiskt är med NPF bland flickor. Se: 1122.se/film
För det andra: Att man rapporterar årligen hur mycket elever som har någon form av NPF, i
Ljusnarsbergs skolor. Då får man inte glömma att även ange förhållandet mellan flickor och
pojkar. Man skrev: ”Av de elever som gick ut åk 9 år 2013 var det enligt uppgifter från elevhälsan
ca 33% som hade någon form av diagnos” (Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014, för Kyrkbacksskolan) Hade balansen mellan flickor och pojkar även angetts så hade det givit mer nyttig
information.
För det tredje: Att man regelbundet sammanställer statistiken (från avgångseleverna, i 9:an)
så att man får en översikt hur NPF-förekomsten förändras från år till år.
Nu när målsättningen är att skolresultaten i Ljusnarsberg skolor skall bli bland de tio främsta i
landet är det ännu viktigare att man tar reda på fakta. Och att man ser till att det görs tillgängligt för
alla politiker, tjänstemän, intresseorganisationer m.fl. (som skall vara med och lyfta Ljusnarsberg)
Glöm inte att det finns fler skolor som har lyckats, trots alla sina NPF-elever: ”En stor andel av
eleverna, särskilt 2011 års avgångselever, fick specialpedagogiskt stöd under högstadiet. 19 procent
i denna årskull hade en neuro psykiatrisk diagnos” (Inkludering och socialt kapital – Skolan och
ungdomars välbefinnande) som finns att låna på Kopparbergs bibliotek. (1122.se/nossebro) Det
verkar ha florerat en mängd motsägelsefulla rykten, inte minst bland våra politiker, om hur utbrett
NPF-problemen är i Ljusnarsbergs skolor. Är det inte dags att sprida fakta istället! Varje årskull som
går ut 9:an försvinner ju inte bara. De går (och kanske misslyckas) i gymnasiet. De försöker (och
kanske misslyckas) att komma ut i arbetslivet. Till sist blir de pensionärer och behöver kanske
anpassad vård, med hänsyn till sin NPF-problematik. I alla skeden av livet behövs det pålitlig
statistik, för att rätt insatser skall kunna sättas in. Då behöver inte NPF vara något problem längre!
Med vänliga hälsningar,
Bo Henningsson, Kopparberg

1122.se/kontakt

Jag har fått hjälp av medlemmar i Attention (Lindesberg, Kopparberg, Nora och Hällefors)
att utforma detta medborgarförslag. Läs mer om vår förening på: attention-lindesberg.se

