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Sverige

Elevombudet välkomnar granskningen av
myndighetens roll

UPPDATERAD I GÅR PUBLICERAD I GÅR

Caroline Dyrefors Grufman. Foto: Anette Nantell

Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman
välkomnar den granskning som regeringen har
aviserat efter den kritik som riktats mot
myndigheten.

– Det är klart att jag lyssnar på det som har sagts.
Men jag har att följa den instruktion som jag har fått
från regeringen, säger hon till DN.

Läs senare

Omfattande kritik har riktats mot Barn- och elevombudets sätt
att driva skadestånd till elever som upplever att de blivit kränkta,
vilket DN berättat i tidigare artiklar.

BEO Caroline Dyrefors Grufman säger att hon välkomnar den
översynen av BEO:s roll som regeringen har initierat. 

https://www.dn.se/nyheter/sverige/
https://www.dn.se/nyheter/politik/regeringen-ser-over-beos-roll-efter-omfattande-kritik/
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– Det är något jag själv efterfrågat, att man ser över
gränsdragningen mellan Skolinspektionen och BEO. Som det är
utformat i dag så är vi två beslutsfattare inom samma
tillsynsområde.

Det har funnits en otydlighet om vilka regler som gäller.
Skolinspektionen kan till exempel lägga ned ett ärende, samtidigt
som BEO driver ärendet vidare. Det kan senare leda till att en
elev får skadestånd för samma händelse.

– Det är så mitt uppdrag är utformat, att ta vara på den enskilde
elevens rätt, säger Caroline Dyrefors Grufman till DN.

Anmälningarna för kränkande behandling till BEO och
Skolinspektionen har ökat från 389 fall när BEO tillkom 2006,
till 1910 förra året.

Utbildningsminister Anna Ekström har sagt att det är en
oroväckande ökning om den har lett till att lärare inte vågar
ingripa av rädsla för att bli anmälda.

Hur tolkar du ökningen?

– Det kan finnas ett mörkertal som kommit till uttryck i ett ökat
antal anmälningar. I Skolinspektionens skolenkät kan man tyvärr
se en viss försämring när det gäller tryggheten i skolan, säger
Caroline Dyrefors Grufman.

Men om anmälningarna ökar samtidigt som det känns
otryggare kan man lika gärna dra slutsatsen att det
finns ett samband?

– Ja det kan så klart finnas flera orsaker.

En del av den kritik som har framförts går ut på att elever har
börjat hota att anmäla lärare om de inte får som de vill.

Är det en utveckling som BEO:s funktion kan ha
bidragit till?

– Det är oacceptabelt att lärare eller annan personal i skolan
utsätts för eller riskerar hot. Men det är skolhuvudmannens och
rektorernas arbetsuppgift att se till att alla känner sig trygga på
skolan.

Någon har sagt att BEO blivit en ombudsman för stökiga
elever?

– Det håller jag naturligtvis inte med om. Mitt uppdrag är att ta
tillvara de enskilda elevernas rätt att inte bli kränkta.

Är det något i kritiken mot dig som du har tagit till dig?

– Det är klart att jag lyssnar på det som har sagts. Men jag har att
följa den instruktion som jag har fått från regeringen, och att
följa lagstiftning och den praxis som utvecklats.

Ditt jobb är också att driva fram en praxis?
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– Det är klart att man kan uttrycka det så.

I nuläget finns tio fall som BEO driver i domstol. Ett av dem
handlar om en elev i grundskolan som skickat en nakenbild till
en annan elev. Det ledde till att lärare informerade rektor och
även vårdnadshavaren. Det ska också ha uppstått
ryktesspridning på skolan.

BEO yrkar att kommunen ska betala 15.000 kronor i skadestånd
till eleven för att han anser att han blivit kränkt av
skolpersonalens agerande.

I skadeståndsyrkandet skriver BEO att myndigheten inte har
tagit ställning till om eleven själv har kränkt eller trakasserat
andra elever, utan enbart om han själv har blivit kränkt.

Är det rimligt att inte ta hänsyn till hela bilden, han
hade till exempel skickat nakenbilder?

– Det är inget som vi utrett. I den här situationen har vi bara
tittat på den skolpersonal som kränkte eleven. 

Vid årsskiftet slutar Caroline Dyrefors Grufman som BEO och
tillträder som kammarrättsråd i Stockholm. Det är regeringen
som utser hennes efterträdare. 

Har du något råd till din efterföljare?

– Det kommer jag säkert ha, men det måste jag fundera på.

Läs mer:

”BEO driver ärenden som gör att lärare inte vågar ingripa”

BEO tar fallet med kränkt elev till Högsta domstolen

Liberalerna föreslår en ändring av skollagen

”BEO skyddar oss mot mobbning och kränkningar i skolan”

Erik Helmerson: Myndigheten mjölkar skadeståndspengar för
”kränkningar”

Lisa Magnusson: Barn- och elevombudet borde återgå till sitt
kärnuppdrag

Regeringen ser över BEO:s roll efter omfattande kritik 

 

Regeringen ska se över BEO:s funktion

I förra veckan framkom det att hård kritik riktats mot Barn- och
elevombudet även inom den egna myndigheten.

En stor del av kritiken gick ut på att myndigheten driver elevers och
föräldrars skadeståndsärenden så hårt att lärare inte vågar ingripa mot
bråkiga elever, trots att de har en plikt att göra det.

Ett aktuellt fall gäller en elev i nian som placerat sig i en soffa som

https://www.dn.se/nyheter/sverige/beo-driver-arenden-som-gor-att-larare-inte-vagar-ingripa/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/beo-tar-fallet-med-krankt-elev-till-hogsta-domstolen/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/liberalerna-foreslar-en-andring-av-skollagen/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/beo-skyddar-oss-mot-mobbning-och-krankningar-i-skolan/
https://www.dn.se/ledare/erik-helmerson-myndigheten-mjolkar-skadestandspengar-for-krankningar/
https://www.dn.se/ledare/lisa-magnusson-barn-och-elevombudet-borde-aterga-till-sitt-karnuppdrag/
https://www.dn.se/nyheter/politik/regeringen-ser-over-beos-roll-efter-omfattande-kritik/
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Peter Letmark

peter.letmark@dn.se
 Följ

ꊯ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

blockerade vägen på skolan.

När eleven vägrade flytta sig lyfte en lärare bort honom.

BEO har valt att driva ärendet ända upp till Högsta domstolen och yrkar
att kommunen ska betala 10.000 kronor i skadestånd till eleven, trots
att hovrätten bedömt att läraren bara gjorde sitt jobb.

På torsdagen meddelade regeringen att man nu ska se över BEO:s
funktion.
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