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Tjänsteskrivelse
Utbildningsförvaltningen
Ida Carlén

2022-05-31

Dnr BOU 2022-382

Barn- och ungdomsnämnden

Ansökan ytterligare undervisningstid - Folkungaskolan
läsår 22/23 (jiuni-22)
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Ytterligare undervisningstid på Folkungaskolan med 65 minuter per vecka
godkänns.
2. Beslutet gäller läsåret 2022/2023.
3. Folkungaskolan ges i uppdrag att under våren 2023 genomföra en
uppföljning som delges förvaltningen. Uppföljningen ska redovisa både
personal- och elevperspektiv
Ärende
I enlighet med skolförordningen 9 Kap 3§ kan en huvudman ta beslut om
ytterligare undervisningstid. Detta är i Linköpings kommun inte delegerat utan
ett beslut som tas av barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden
har beslutat att ytterligare undervisningstid inte får överskrida 75 minuter per
vecka.
Inför ett beslut ska ansökan komma in från rektor. Barn och ungdomsnämnden
har tidigare fattat beslut om ytterligare undervisningstid på Folkungaskolan.
Beslutet gällde för läsåret 2021/22, BOU 2021-493. Folkungaskolan har nu
lämnat ansökan för kommande läsår. Ansökan gäller alla elever, profiler och
inriktningar med 65 minuter ytterligare undervisning per vecka.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Barn- och ungdomsnämnden föreslås godkänna ansökningarna från skolan.
Beslutet föreslås gälla läsåret 2022/23. Förvaltningen föreslår nämnden även
att Folkungaskolan ges i uppdrag att under våren 2023 genomföra en
uppföljning som delges förvaltningen. Uppföljningen ska redovisa både
personal- och elevperspektiv
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Ansökan ytterligare undervisningstid - Folkungaskolan läsår 22/23 (jiuni22)
Ansökan om utökad undervisningstid på Folkungaskolan 4-9 läsår 22/23
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Bakgrund
Enligt 9 kap. 3§ skolförordningen finns bestämmelser om fördelning av den
garanterade undervisningstiden (timplan). Huvudmannen får besluta om
ytterligare undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden.
Enligt 2 kap 10 § skollagen beslutar rektorn om sin enhets inre organisation
och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas
olika förutsättningar och behov
Inför kommande läsår har ansökan kommit in från Folkungaskolan.
Folkungaskolan har lämnat in följande redovisning om skolans satsning på
ytterligare undervisningstid:
Folkungaskolan vill fortsätta med den utökning av undervisningstid som de har
i åk 4-9. Den utökade undervisningstiden läggs på elevernas respektive
inriktningstids-/profiltid tillsammans med tid för Skolans val samt den tid som
finns i timplanen för Elevens val. Skolans bedömning är att utökad
undervisningstid är en förutsättning för att kunna bedriva profiler och
inriktningar.
Ett fåtal elever per årskurs i 7-9 har av olika orsaker klivit av sin
profil/inriktning. Dessa elever har istället fått möjlighet att få undervisning, på
samma tid som profilen/inriktningen, i första hand i kärnämnena svenska,
svenska som andraspråk, engelska och matematik. Med andra ord får alla
elever del av den utökade undervisningstiden.
Folkungaskolan har i sin marknadsföring inför skolvalen informerat att de bara
har profil- och inriktnings-klasser på skolan och att tiden till dessa tas från
elevens val, från skolans val samt att de utökat undervisningstiden. I skolvalet
söker betydligt fler elever till Folkungaskolan än vad skolan har platser till.
Folkungaskolan ser det höga söktrycket som ett bevis för att många ser
mervärden med utökad undervisning kopplat till profiler och inriktningar.
Inför detta års ansökan har Folkungaskolan fått nämndens uppdrag att
undersöka såväl vad elever som medarbetare tänker kring att ha utökad
undervisningstid kopplat till profiler och inriktningar. De har genomfört dessa
undersökningar i form av två enkäter, en till elever och en till medarbetare. De
frågor som ställts är liknande för båda grupperna och handlar om olika aspekter
av lärande, motivation, trivsel och trygghet. Detta både utifrån elevperspektiv,
medarbetarperspektiv och arbetsmiljö för både grupperna. En avslutande fråga
till båda grupperna är om de vill ha utökad undervisningstid även kommande
läsår. 59 medarbetare som ingår i arbetslag i åk 7-9 har svarat på enkäten.
Enkäten bestod av 8 frågor och en fråga med fritext där medarbetare öppet
hade möjlighet att skriva egna tankar kring utökad undervisning. 206 elever i
åk 8 och 9 har svarat på enkäten. Detta är något mer än hälften av de elever
som var närvarande i skolan de dagar enkäten genomfördes. Eleverna har
svarat på 6 frågor och i och med att de utgör ett större antal gavs de inte
möjlighet att få svara på en fritextsfråga.
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Sammanfattningsvis i åk 7-9 kan det konstateras att medarbetare generellt är
mer nöjda och ser mervärden för både sig själva och elever med den utökade
undervisningstiden än vad eleverna är. Folkungaskolan har i de flesta ämnen en
hög andel legitimerade och behöriga lärare. I samtal med lärare som söker jobb
på Folkungaskolan ser skolan att flera söker till dem då de ser ett mervärde i att
jobba på en skola med profiler och inriktningar. På frågan “Jag tycker att
Folkungaskolan även i fortsättningen ska har utökad undervisningstid” är ca 6
2 % av lärarna positiva och av eleverna svarade 93 elever ja och 112 elever nej.
En stor majoritet av personal i årskurs 4-6 har uppfattning att eleverna lär sig
mycket på profilen och att den även ger positiva effekter på den övriga
kunskapsinhämtningen. En stor majoritet tycker också att eleverna trivs bättre
på skolan genom sin profil och att de längre skoldagarna är värda detta.
Uppfattningen om den utökande timplanen som förlänger skoldagen är
stressande för våra elever är jämt fördelad där hälften uppfattar att den kan vara
stressande och den andra hälften inte uppfattar det så. 49 elever av 56 i åk 6 har
besvarat samman enkät som eleverna på 7-9. Eleverna uttrycker att de lär sig
mycket på profilen men också att det gör att de lär sig mer i allmänhet samt att
de trivs bättre i skolan genom profilen. De uppger också att det är värt att
skoldagarna är längre och att det inte medför stress för dem. På frågan “Jag
tycker att Folkungaskolan även i fortsättningen ska har utökad
undervisningstid” är ca 92 % av medarbetarna positiva och av eleverna svarade
45 elever ja och 5 elever nej.
Folkungaskolan vill ha möjlighet att även kommande läsår genomföra utökad
undervisning, men de ser också att de behöver arbeta vidare med analys av
elevernas svar, samt få in svar från flera elever.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för ytterligare undervisningstid ska rymmas inom skolans ordinarie
budget. Kostnaden för ytterligare undervisning beräknas enligt
Folkungaskolans ansökan till knappt två lärartjänster (1,89 %).
Kommunala mål
Barn- och ungdomsnämndens mål




Maximalt lärande
Likvärdiga möjligheter
Lust och engagemang

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Beslutet omfattar samtliga elever som berörs av ytterligare undervisningstid,
oberoende av könsidentitet.
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Uppföljning och utvärdering
Inför ett eventuellt beslut läsåret för läsåret 2023/24 ger förvaltningen ett
uppdrag till Folkungaskolan att under våren 2023 genomföra en uppföljning
som delges förvaltningen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt § 11 MBL har skett 7 juni 2022. Förhandlingen avslutades i
oenighet.
Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Rektor Folkungaskolan grundskola

