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Motion om införande av skriftliga kunskapsomdömen i Luleå
kommun
Thomas Olofsson och Eira Andersson, för folkpartiet liberalerna anför följande
i motion 2007-02-23.
Dialogen mellan skolan, eleven och föräldrarna är viktig, framför allt dialogen
om elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Folkpartiet liberalerna
vill på flera sätt förbättra denna information för att tydliggöra hur eleverna
ligger till. Föräldrar har rätt till mer utförlig information om hur det går för
deras barn i skolan.
Den nya alliansregeringen kommer att från och med höstterminen 2007 ge de
kommuner och skolor som så önskar möjligheten att erbjuda elever och
föräldrar skriftliga kunskapsomdömen från och med årskurs 1.
Folkpartiet i Luleå anser att vår kommun så snart som möjligt ska låta
skolorna ge de föräldrar och elever som så önskar skriftliga kunskapsomdömen.
Föräldrar efterlyser ofta bättre information om hur deras barn ”ligger till” i
förhållande till målen. Ofta uppfattas skolans information som luddig. De
försök som har gjorts med tydliga skriftliga omdömen stoppades förut av den
gamla socialdemokratiska regeringen.
Att föräldrarna får information om elevernas utveckling kan vara avgörande
för att nå målen. Alla skolor ska därför vara skyldiga att formulera skriftliga
omdömen för varje elev från och med årskurs 1 om föräldrarna så önskar.
Omdömena ska omfatta elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling.
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De ska kunna vara betygsliknande och vara tydligt och klart skrivna så att
föräldrarna lätt kan ta till sig informationen om sitt barn. I övrigt ska det råda
stor frihet för varje skola att utforma omdömena som den vill.
Föräldrarna ska också erbjudas utvecklingssamtal för att bland annat följa upp
och diskutera det skriftliga omdömet. Det är viktigt att kombinationen av
tydlig skriftlig information och den dialog som utvecklingssamtalet ger
utvecklas till en fungerande helhet. Utvecklingssamtalet ska skapa
förutsättningar för maximal utveckling av eleven.
När en elev kan misstänkas inte nå målen ska man från skolans sida vara
skyldig att ta fram en handlingsplan. Den ska sammanfatta problemen, vilka
åtgärder som sätts in, hur de utvärderas och vem som har ansvar för de olika
insatserna.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta
att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att erbjuda alla föräldrar med
barn i grund- och gymnasieskolan skriftliga, också betygsliknande, omdömen
från årskurs 1. Alla föräldrar ska också erbjudas regelbundna utvecklingssamtal.
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS 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.
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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 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.
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar avstyrka motionen om införande av
skriftliga kunskapsomdömen i Luleå kommun.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Thomas Olofsson (fp)
att barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Ylva Strutz (fp) yrkar bifall till motionen.
Karl Petersen (s) yrkar avslag på motionen.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

avslå motionen.

Ylva Strutz (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____
Ylva Strutz (fp) yrkar bifall till motionen.
Ingrid Norberg (s) och Börje Lööw (v) yrkar avslag på motionen.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
Ylva Strutz (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____
Thomas Olofsson (fp), Mattias Karlsson (m), Staffan Eriksson (m), Ylva Strutz
(fp) och Claudia Kosicinski (m) yrkar bifall till motionen.
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Börje Lööw (v), Johan Sparrman (s), Ingrid Norberg (s), Anita Engström (s),
Göran Thyni (rs), Annika Eriksson (mp) och Annika Sundström (v) yrkar
avslag på motionen.
Carola Lidén (c) och Erika Josbrandt (kd) yrkar återremiss med hänvisning till
att gällande förordning på detta område nyligen har ändrats.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

avslå motionen.

Samtliga ledamöter hos moderata samlingspartiet, centerpartiet, folkpartiet
och kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
_____
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