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Motion om införande av skriftliga kunskapsomdömen i Luleå
kommun, yttrande
07.86 008
Bilaga 1: motion
Ärendebeskrivning
Thomas Olofsson och Eira Anderson, båda folkpartiet, föreslår i motion till
kommunfullmäktige att barn‐ och utbildningsnämnden får i uppdrag att
erbjuda alla föräldrar med barn i grund‐ och gymnasieskola skriftliga, också
betygsliknande, omdömen från årskurs 1. Alla föräldrar ska också erbjudas
regelbundna utvecklingssamtal, bilaga 1 till denna paragraf.
Kommunstyrelsen har remitterat frågan för yttrande till barn‐ och
utbildningsnämnden.
Förvaltningens förslag till yttrande
Enligt gällande författning, grundskoleförordningen 7 kap 2 §, ska lärare i
utvecklingssamtal fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare
om elevens skolgång. På begäran av elevens vårdnadshavare ska läraren som
ett komplement lämna skriftlig information om elevens skolgång. Den
skriftliga informationen får inte ha karaktären av betyg. I samma paragraf
regleras att en skriftlig individuell utvecklingsplan skall upprättas. I
gymnasieskolan skall en individuell studieplan upprättas enligt
gymnasieförordningen 1 kap 2 §.
För elever som riskerar att inte nå målen skall åtgärdsprogram upprättas
enligt grundskoleförordningen 5 kap 1 § och gymnasieförordningen
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8 kap1 a §. Åtgärdsprogrammet ska stödja en medveten planering och
uppföljning av de insatser som kommer eleven till del.
Skriftliga omdömen ges till elever som inte når upp till de mål som anges i
kursplanen för ett ämne eller block av ämnen i nionde skolåret. Skriftliga
omdömen ges på begäran av eleven eller vårdnadshavare. Denna möjlighet
regleras i grundskoleförordningen 7 kap § 9.
Av redogörelsen ovan framgår att gällande författning tydligt anger krav på
att elever och vårdnadshavare skall hållas informerade om elevens skolgång. I
Luleå kommuns skolor erbjuds alla elever och deras vårdnadshavare
regelbundna utvecklingssamtal liksom en individuell utvecklingsplan för
eleverna. De som vill har rätt att få en skriftlig dokumentation av vad som
framkommit i utvecklingssamtalet. Det framgår också att den skriftliga
informationen inte får vara betygsliknande. För de elever som riskerar att inte
nå målen upprättas en åtgärdsplan som dokumenterar insatser till stöd för
eleven.
För närvarande finns ett förslag om hävande av riksdagsbindning av nu
gällande förordningstext avseende utvecklingssamtal. Syftet är att riksdagens
tidigare uttalande om att skriftlig information ska bygga på en
överenskommelse i det enskilda fallet och inte får ha karaktären av betyg inte
längre skall gälla. Förslag till ny förordningsreglering om skriftlig
information om elevers skolgång skall beredas vidare i regeringskansliet.
Att nu införa betygsliknande skriftliga omdömen från årskurs ett är i strid mot
gällande förordning. Därtill förbereds en förändring av förordningsreglerna
inom kort, vilket bör avvaktas innan kommunen vidtar ytterligare åtgärder i
frågan. Barn‐ och utbildningsnämnden rekommenderar därför fullmäktige att
avstyrka motionen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Barn‐ och utbildningsnämnden

2007‐05‐24

81

Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott

2007‐05‐10

00:3

Sida

158

Yrkanden
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Thomas Olofsson (fp) att
arbetsutskottet tillstyrker motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Arbetsutskottets förslag till barn‐ och utbildningsnämnden
Arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag till yttrande.
Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
_____
Yrkanden
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Thomas Olofsson
(fp) att barn‐ och utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
Johan Sparrman (s) och Annika Sundström (v) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottets
förslag vunnit bifall medan Thomas Olofssons (fp) yrkande avslagits.
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Barn‐ och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar avstyrka motionen om införande
av skriftliga kunskapsomdömen i Luleå kommun i enlighet med
förvaltningens förslag.
Reservationer
Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
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