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Barn- och ungdomsnämnden

Revidering av kommunal timplan för grundsärskolan
Förslag till beslut
1. Utbildningskontorets förslag till reviderad timplan för grundsärskolan
tillstyrks.
Ärende
Skolverket har i uppdrag av regeringen (U2017/01874/S) att ta fram förslag på
stadieindelade timplaner för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
Förslagen på stadieindelade timplaner ska även fortsättningsvis avse den nu
gällande minsta garanterade undervisningstiden per ämne respektive
ämnesområde och antalet timmar ska delas in för låg-, mellan- och högstadiet.
Skolverket ska i sitt arbete utgå från regeringens förslag till stadieindelad
timplan enligt Prop.2016/17:143
Den nya stadieindelade timplanen ska träda ikraft den 1 juli 2018.
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Bakgrund
Elever i grundsärskolan är enligt skollagen (2010:800) garanterade ett minsta
antal undervisningstimmar. Hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan
olika ämnen framgår av timplanerna. Dessa timplaner är idag inte indelade
efter stadier, utan anger en minsta garanterad undervisningstid per ämne eller
ämnesområde (inriktning träningsskola) för årskurs 1–9 i grundsärskolan.
Undervisningstiden har delats upp mellan stadierna så att elever ges
förutsättningar att nå de kunskapskrav som finns för respektive stadium och
skolform. Lågstadiet får jämförelsevis färre timmar för att ge elever på
lågstadiet kortare skoldagar. Skolverket har tagit hänsyn till de i
regeringsuppdraget aviserade förändringarna för 2019 som berör matematik,
elevens val och slöjd för grundsärskolan. Undervisningstiden i grundsärskolans
ämnen och ämnesområden har stadieindelats utom i ämnet hem- och
konsumentkunskap där undervisningstiden fördelats på låg- och mellanstadiet
respektive högstadiet. Skolverket har parallellt med utarbetandet av förslag på
stadieindelad timplan för grundsärskolan utarbetat förslag på stadieindelning av
det centrala innehållet i kursplanerna samt förslag på kunskapskrav i fem
ämnen för årskurs 3.
Barn- och ungdomsnämnden har sedan tidigare fattat beslut om en reviderad
timplan gällande utökad tid för matematik, svenska, engelska,
samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen(BOU 2013-369).
Utifrån föreliggande proposition behöver den kommunala timplanen justeras
enligt bilaga.
Regeringen beslutade den 30 november 2017 om propositionen.
Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2018. Utbildningskontoret föreslår
därför att grundsärskolor i Linköpings kommun från och med höstterminen
2018 arbetar utifrån redovisat förslag, se bilaga.
Det finns övergångsbestämmelser som kommer att påverka den kommunala
timplanen i Linköpings kommun för kommande läsår 2018/19:
Under läsåret 2018/19 gäller den nya beslutade nationella stadieindelade
timplanen för årskurs 1-6, men årskurs 7-9 följer under detta läsår den gamla
timplanen.
Barn- och ungdomsnämndens mål
Maximalt lärande
Likvärdighet
Lust och engagemang
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Jämställdhet
Förslaget påverkar inte elevers lärande utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Beslutet gäller för samtliga elever i grundsärskolan, oavsett kön, könsidentitet,
trosuppfattning och identitet
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