
 
 

Motion resursskola 

Alla vet om att det finns elever som inte klarar av ordinarie skolgång på ett tillfredställande 

sätt. Det finns elever som av olika orsaker ligger efter och inte kommer få godkända betyg.  

En svår grupp att hantera är de utåtagerande eleverna som ställer till med bråk, hotar 

omgivningen och står för en stor del av den otrygghet som upplevs på våra skolor, både i 

klassrummet, i korridorer och andra utrymmen. Idag saknas kraftfulla verktyg att hantera 

denna elevgrupp på ett effektivt sätt.  

Att ge skolan möjlighet att lyfta ur dessa individer ur sin destruktiva miljö, under kortare 

eller längre perioder, skulle få stora positiva effekter för både dessa individer och för resten 

av skolans elever, vilka skulle känna större trygghet och möjlighet till studiero.  

Att skapa en så kallad resursskola för utåtagerande elever skulle gynna alla och även vara en 

kraftfull signal till de som befinner sig i farozonen. I en sådan skola skulle dessa elever få 

möjligheten att få extra stöd och anpassningar. Det är också en flexibel lösning som kan pågå 

från enstaka dagar till längre perioder vid behov.   

Resursskolan skall vara placerad så att eleverna inte kan ta sig till sin ordinarie skola på en 

rast och på så sätt skapa oro/otrygghet på sin ordinarie skola. Vi är medvetna om att detta 

kommer kosta pengar, men resultatet blir en vinst för alla, speciellt för de elever som har 

studieambitioner. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige 

beslutar: 

 - Att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda vad kostnaden skulle bli för att 

upprätta en resursskola och presentera detta för kommunstyrelsen. 

- Att förvaltningen får uppdrag att skyndsamt utreda var det är lämpligt att placera en 
resursskola och presentera detta för kommunstyrelsen. 

- Att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda hur rektorer och lärare ser på 

möjligheten att placera vissa elever på en resursskola och presentera detta för 

kommunstyrelsen. 

 

Sverigedemokraterna Tibro genom 

Åse Nicklasson, Kristoffer By och Ulf Lindström 


