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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.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

2007-02-26

Paragraf

Sida

41

85

Kommunstyrelsen
Arbets- och personalutskottet
febkf29b
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.
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