Demokratin 100 år.
Skolledare har en viktig roll i arbetet att värna demokratins värden. Skolledare
har ansvar för att arbetet i förskola och skola kännetecknas av medmänsklighet, demokratiska arbetsformer, jämställdhet och likvärdighet. Dessa grundläggande värden ska styra och prägla verksamheten, såväl i klassrum som personalrum och finns tydligt framskrivna i demokratiskt beslutade styrdokument.
Sveriges Skolledarförbund antog redan år 2000 en yrkesetisk kod som ska fungera som vägledning för våra medlemmar i deras yrkesutövning. Den yrkesetiska koden lyfter fram att skolledaren har ett särskilt ansvar för att utöva ett
ledarskap som står i samklang med läroplanernas värdegrund. Skolledare ska
vara demokratiska förebilder för barn, elever och personal.
Skolledare har också ett särskilt ansvar för att tillse att elevernas rätt till delaktighet i och inflytande över sin egen utbildning säkerställs.
Yttrandefriheten är viktig för en fungerande demokrati och skolan har här en
särskild roll att spela. Skolledare ska värna en öppen och tillåtande kommunikation inom organisationen, men samtidigt tydligt sätta gränser mot kränkningar och trakasserier. Självklart ska även skolledarens professionella roll respekteras och alla försök att påverka en skolledare i dennes myndighetsutövning
måste motarbetas med kraft av hela samhället.
Under 2020-2021 ska Sveriges Skolledarförbund
•
•
•
•
•
•

Sprida information i våra egna kanaler om att demokratin fyller 100 år
2021 och om förskolans och skolans viktiga roll för att vinna varje ny
generation för den demokratiska idén.
Fortsätta sprida information om förbundets etiska kod för att stärka
medlemmarnas medvetenhet och stötta dem i deras viktiga roll i fostrandet av demokratiskt skolade barn och ungdomar.
Samarbeta med företrädare för elever i syfte att stärka elevernas delaktighet i och inflytande över skolans dagliga verksamhet.
Fortsätta arbetet med att stötta våra medlemmar i möten med exempelvis media för att säkerställa transparens och öppenhet i förskolors
och skolors organisation och styrning.
Arbeta för införandet av ett professionsprogram för rektorer med fokus på ledarskapsutbildning som är starkt förankrad i förskolans och
skolans nationella styrdokument.
Uppmärksamma och motarbeta den oroande utvecklingen mot att allt
fler skolledare utsätts för hot, våld och kränkningar inom ramen för sin
yrkesutövning.











•

Fortsätta sprida information om Backainitiativet för en skola fri från
sexuella kränkningar.

Bilagor:
Vår yrkesetik https://www.skolledarna.se/globalassets/dokument/yrkesetisk-kod.pdf
En ledande profession –
https://www.skolledarna.se/globalassets/dokument/policydokument/enledande-profession.pdf
Möte med media - https://www.skolledarna.se/globalassets/dokument/motemed-media.pdf
https://backa.org/webbutbildning/

