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Betygssättning i Luleå kommuns skolor
07.324 02
Ärendebeskrivning
Johan Sparrman (s) har till barn‐ och utbildningsnämnden inlämnat skrivelse
med följande lydelse:
Under de senaste åren har frågan om vikten av behöriga lärare i skolan diskuterats
både i Luleå och nationellt. Något som kommit fram i debatten är att bara ämnes‐
behöriga lärare ska få sätta betyg på eleverna. Vi socialdemokrater tror att det kan vara
en av de åtgärder som höjer och säkerställer kvalitén i skolan. Nationellt pågår det
flera utredningar om framtidens skola och frågan om att bara behöriga lärare ska sätta
betyg finns med där. Men vi vill inte vänta på det nationella, vi vill ta ett eget
initiativ för att höja kvalitén för Luleås elever och förbättra deras bedömningar, då
betygen påverkar elevens framtida möjligheter att välja jobb och utbilda sig.
Luleå kommun har en erkänt bra lärartäthet i både grundskola och gymnasieskola.
Mot bakgrund av den förutsättningen och det intensiva mål‐ och kvalitetsarbete som
förs i Luleås skolor så ger socialdemokraterna barn‐ och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att utreda möjligheterna för att bara ämnesbehöriga lärare ska sätta betyg i
Luleå kommun. Vi vill att förvaltningen tittar närmare på om det är praktiskt möjligt
att genomföra och vad som skulle vara för‐ och nackdelar både ekonomiskt och
organisatoriskt.
Johan Sparrman, Vice ordförande BUN (s)
Ordförandens förslag till beslut
Skolchefen får i uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna av att
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endast ämnesbehöriga lärare sätter betyg. Utredningen bör presenteras vid
barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde i december 2007.
Arbetsutskottets förslag till barn‐ och utbildningsnämnden
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
ordförandens förslag.
_____
Yrkanden
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Eva Haglund (mp)
att beslutet kompletteras med följande skrivning:
I skolans pågående mål‐ och kvalitetsarbete bör ämneslärare/arbetslag
prioritera arbetet med att konkretisera mål och betygskriterier. I samband
med skolans årliga kvalitetsredovisning delges nämnden resultatet av arbetet.
Johan Sparrman (s) yrkar avslag på Eva Haglunds (mp) yrkande.
Thomas Olofsson (fp) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden prövar arbetsutskottets förslag och finner att det bifallits.
Ordföranden prövar Eva Haglunds (mp) tilläggsyrkande och finner att det
avslagits.
Barn‐ och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar ge skolchefen i uppdrag att utreda
möjligheterna och konsekvenserna av att endast ämnesbehöriga lärare
sätter betyg. Utredningen bör presenteras vid barn‐ och
utbildningsnämndens sammanträde i december 2007.
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Det antecknas att Eva Haglund (mp) har för avsikt att väcka ett ärende med
innehåll som överensstämmer med hennes ovan redovisade yrkande.
_____

Beslutsexpediering
Skolchefen
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