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Policy för politisk information vid Björknäsgymnasiet
Vi vid Björknäsgymnasiet ser som en av våra uppgifter att främja elevernas
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare. Detta gör vi
genom att vara öppna för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Det är
viktigt att skolan är en plats där elever får möta olika värderingar och åsikter.
Skolan har till uppgift att tydligt visa vilka värderingar som gäller och inte låta
budskap som strider mot värdegrunden stå oemotsagda. Skollagen 1 kap §5 säger att:
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt
solidaritet mellan människor.
Skolan är ingen allmän plats, det är rektor som bestämmer vem som får vistas i
skolan. Likaså är det rektor som ansvarar för ordningen i skolan.
Det urvalet av partier som ska bjudas in till skolan måste göras objektivt. Enligt
Skolverket1 anses det som objektivt om skolan tillåter alla partier som är
representerade i riksdagen eller kommunfullmäktige att besöka skolan.
Vid Björknäsgymnasiet har därför beslutats att
 Alla politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige och/eller
riksdagen är under läsåret välkomna att ha ett bokbord i foajén vid enstaka
tillfällen. Detta bokas in via vår Information tel. 0921-62500


Besök i klassrummen av politiska partier begränsas till de tillfällen då skolan
vill bjuda in de partier som finns i kommunfullmäktige och/eller riksdagen att
träffa eleverna.



Företrädesvis bjuds de aktuella partierna in vid ett tillfälle då specifika frågor
diskuteras t ex vid paneldebatt, stormöte, diskussionsforum då företrädare för
olika partier kan framföra och diskutera sina åsikter. Dock kan göras undantag
för riksdagsledamöter, ledamöter i Europaparlamentet eller andra politiker på
högre positioner som oftast inte kan vara tillgängliga de datum som skolan
erbjuder.

1

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.169809!/Menu/article/attachment/politik-121004.pdf 131002
17:33
Postadress
961 86 Boden

Telefon
Telefax
0921-620 00 vx.
med direktval

E-post
kommunen@boden.se

Postgiro
6 00 52-8

Bankgiro
600-7181
753-4050



Besökare vid Björknäsgymnasiet ska vid besökt direkt kontakta Informationen
och få en besöksbricka.
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