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Motion till kommunfullmäktige

Sundsvall

Kristdemokraterna

Frukt till alla barn i skolan
1 skollagen står det att "Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en
skolmiljö sam präglas av trygghet och studiero." (kap 5, 3§). Lagen är tydlig att skolan ska ge
samma förutsättningar för alla elever. För att undervisningssituationen
ska vara framgångsrik är
kringliggande faktorer självklart viktiga, exempelvis skollunchen, raster, möjligheter för rörelse
och kreativ utemiljö. Vid flera skolor runt om i Sverige ser man behovet av fruktstund för
eleverna, detta för att orka med skoldagen. Det är givetvis mycket bra att barn dagligen äter frukt
men denna goda intention bidrar på sina håll till en ojämlik skola. Vid ett antal skolor i Sundsvall
är föräldrarna ansvariga för att förse sina barn med frukt fem dagar i veckan, för att barnen ska
äta detta vid skolans fruktstund. För de allra flesta är detta inte ett problem, men det finns barn
sam av olika orsaker inte har med sig frukt. Utöver att några barn behöver vara hungrigare än
klasskamraterna skapas också en känsla av utanförskap.
Kommunens skolor behöver en gemensam policy för hur skolan kan bli mer jämlik ur ett
barnrättsperspektiv
och socioekonomisk ståndpunkt. Alla barn ska kunna delta på jämlik grund
oavsett om de lever i familjer med ekonomisk utsatthet eller inte. Skolan ska vara en frizon där
barn och dess familjer ska kunna delta på lika villkor i verksamheten och de aktiviterer som
erbjuds. Barn ska kunna fokusera på skolarbetet och inte behöva oroa sig för exempelvis socialt
utanförskap på grund av att skolan inte är kostnadsfri.
Ett steg i att få en mer jämlik skola i Sundsvall är att skolan ska bekosta frukten. Om skolan anser
att fruktstunden är viktig för eleverna då ska alla elever garanteras en frukt och inte bara de flesta.

Med anledning av ovan nämnda föreslår vi Kommunfullmäktige

besluta

alla barn i forskolcklass och upp till årskurs .) på Sundsvalls kommuns skolor ska
bli erbjuden frukt från skolan vid fruktstund.
barn- och utbildningsförvaltningen
får i uppdrag att se over om det finns behov av
en gcmcnsam policy fiir Sundsvalls skolor for att sakra en i~imlik skola, dar alla barn
kan delta på lika villkor i verksamheten och vid skolans aktiviteter.

att
att

Hans Brynielsson (Iill), Partiföreträdare

-ifI>V'~t~r_'--Liza-Maria Norlin (KD)
Ersättare kommunfullmäktige
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