
 

 

 

 

Motion till Mullsjö kommunfullmäktige 

Klass Seniorer 

Det finns många ensamma äldre som tycker att det är jobbigt att gå i pension, och i och med 

det förlorar stora delar av sina sociala kontakter och interaktioner i samhället. 

 

Vi är en åldrande kommun har vi nu fått höra många gånger i flera olika sammanhang. 

Ekonomin går back i skolan och detta mycket på grund utav att det finns många elever i 

behov av särskilt stöd. På barn och utbildningsnämndens sammanträde i Mars 2019 fick vi 

höra av skolpersonalen att de elever som ligger i nederkant i resultat, (men ej är i behov av 

resurs) inte hinns med och de faller gärna över till att bli i behov av resurspersonal. Det är en 

ständigt nergående trend för elever inom vår skola idag.  

Som ni kanske kan räkna ut själva blir detta också en ekonomisk nedåtgående spiral då vi 

hela tiden behöver mer resurser till våra barn i skolan.  

Därför vill vi från Sverigedemokraterna införa klass Seniorer till kommunen, detta innebär i 

stora drag att de pensionärer som själva vill och önskar kan hoppa in ideellt som 

stödpersonal i klasserna för att fånga upp alla elevers behov som inte känner sig tillräckligt 

sedda eller hörda, det ger en helt ny form av trygghet och stöd.  

Dessa Seniorers närvaro ökar generellt det sociala samspelet i skolan mellan generationerna. 

Studie har visat på att det är en ekonomisk vinning för kommunen och även för lärares och 

elevers hälsa och skolgång.  

Arbetsro efterfrågas från både lärare och elever i skolan och detta är ett mycket bra exempel 

på hur man kan tillgodose detta behov, då lärarna kan arbeta med undervisning istället för 

bråk och mobbning i skolan, vilket tillsammans skapar en tryggare miljö för alla.  

 

Med anledning av ovanstående, så yrkar Sverigedemokraterna på;  

Att klass Seniorer skall införas i Mullsjö kommun. 

 

 

 

________________________ 

För Sverigedemokraterna Mullsjö 

Leontina Aurell 


