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Dnr 10.529‐008

Motion om att inrätta spetsutbildning för högpresterande
elever på högstadiet i Luleå
Bilaga:
Reservation

Ärendebeskrivning
Thomas Olofsson och Johan Landström, för folkpartiet liberalerna, anför
följande i motion 2010‐09‐02,
Regeringen har föreslagit försök med spetsutbildningar för högpresterande
elever i högstadiet precis som man tidigare genomfört inom gymnasieskolan.
Begåvade elever får då möjlighet att läsa en mer krävande utbildning och
fördjupa sig inom ett ämne och snabbare bli klar med sin gymnasieexamen.
Det görs med anledningen av att regeringen vill uppmärksamma särskilt
talangfulla elever. Elever med särskild fallenhet inom idrott eller musik har
länge haft den här möjligheten och samma borde gälla för teoretiska ämnen.
Detta möjliggör att individen snabbare kan ta sig in på högskolan eller ut i
arbetslivet vilket är bra för Sveriges konkurrenskraft.
En spetsutbildning ska innehålla särskild fördjupning och breddning inom det
aktuella ämnet vilket är antingen matematik och NO, SO‐ämnen eller
humanistiska ämnen.
Elitsatsningar på idrott har länge varit okej även i Luleå. Med andledning av
regeringens initiativ finns det nu en möjlighet för kommunen att komplettera
vår relativt nya spetsutbildning i matematik och naturvetenskap, med en
spetsutbildning i högstadiet riktad mot matematik och NO.
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Med anledning av ovanstående föreslår folkpartiet liberalerna att
kommunfullmäktige beslutar att barn‐ och utbildningsförvaltningen får i
uppdrag att till regeringen ansöka om en spetsutbildning på högstadiet med
inriktning mot matematik och NO.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____

Barn‐ och utbildningsnämndens yttrande
Regeringen avser att införa en försöksverksamhet med spetsutbildningar på
högstadiet inom de teoretiska ämnena, precis som i gymnasieskolan. Skolorna
ska få använda tester och prov för att välja vilka elever som ska få gå på
utbildningarna och dessa ska vara riksrekryterande.
Thomas Olofsson och Johan Landström, för folkpartiet liberalerna, anför i
motion 2010‐09‐02 att med anledning av regeringens beslut föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att barn‐ och utbildningsförvaltningen får i
uppdrag att till regeringen ansöka om en spetsutbildning på högstadiet med
inriktning mot matematik och NO.
Utbildningsdepartementets förslag om försöksverksamheten kommer att
innebära att 10 utbildningar per läsår med 30 elever i varje klass, ska kunna
startas under tre år. Kommuner och friskolor får ansöka till Skolverket om att
delta i försöksverksamheten som börjar hösten 2012 om förslaget går igenom.
Bakgrunden till förslaget är alla elevers rätt till stöd och stimulans, så att de
utvecklas så långt som möjligt. Detta är en förändring i den nya skollagen. Det
handlar om elever som har kommit långt i sin kunskapsutveckling och som
har en talang för ett visst ämne.
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Barn‐ och utbildningsförvaltningen har mycket positiva erfarenheter av
spetsutbildning inom matematik i Luleå gymnasieskola vid det natur‐
vetenskapliga programmet. Redan idag pågår ett utvecklingsarbete inom
kommunens högstadieskolor gällande spetsmatte som leds av lärare från
gymnasieskolan.
Det finns goda möjligheter att utveckla redan påbörjat arbete och att i
samverkan mellan gymnasieskolan och någon eller några av kommunens
högstadieskola/skolor utforma en ansökan till Skolverket för att starta
spetsutbildning i matematik.
Förhandling enligt § 11 MBL har hållits 2011‐01‐11.
Barn‐ och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
‐

bifalla motionen.

Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Annika Sundström
(V) att motionen avslås. Annika Sundström reserverar sig mot barn‐ och
utbildningsnämndens beslut till förmån för eget lagt förslag.

Yrkanden
Anders Josefsson (M) yrkar bifall till motionen.
Nina Berggård (V) yrkar avslag på motionen.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
-

i enlighet med barn‐ och utbildningsnämndens förslag.
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Reservation
Nina Berggård(V) reserverar sig mot beslutet.
Skriftlig reservation bifogas.
_____

Yrkanden
Thomas Olofsson (FP), Peter Bergström (M), Carola Lidén (C), Ingrid Norberg
(S) och Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till motionen.
Bertil Bartholdson (V) yrkar avslag på motionen.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

bifalla motionen.

Reservation
Bertil Bartholdson (V) reserverar sig mot beslutet.
_____

Yrkanden
Johan Landström (FP), Carola Lidén (C), Anders Josefsson (M), Anette
Asplund (KD), Ingrid Norberg (S), Thomas Olofsson (FP), Annika Eriksson
(MP), Erland Nilsson (LBPO), Karl Petersen (S), Annelie Ahlbäck (S) och Anja
Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Johanna Evans (RS), Annika Sundström (V), Nina Berggård (V) och Bertil
Bartholdsson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

bifalla motionen.

Reservationer
Nina Berggård (V) och Johanna Evans (RS) reserverar sig mot beslutet.
Skriftlig reservation från Nina Berggård bifogas.
_____

Beslutsexpediering
Barn‐ och utbildningsnämnden
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