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Barn- och ungdomsnämnden

Låt Linköping vara del av försök med betyg från årskurs
4, svar på motion (M)
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
Ärende
Catharina Rosencrantz (M) och Erik Östman (M) föreslår i en motion till
kommunfullmäktige att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att
uppmuntra och stödja grundskolor som bedöms ha förutsättningar för att
uppfylla skolverkets kriterier, att ansöka om medverkan i försöksverksamheten
med betyg från årskurs 4.
Utbildningskontoret betonar vikten av att det finns ett intresse från skolorna
själva att delta i försöksverksamheten. Det är viktigt att kriterierna för
deltagande som Skolverket lyfter fram följs.
Om grundskolor i Linköpings kommun önskar delta i försöksverksamheten
ansöker huvudmannen om att få delta i försöksverksamheten. Det är av yttersta
vikt att initiativet kommer från verksamheten, varför huvudmannen inte
kommer att initiera ansökan om att få delta i försöksverksamheten, utan
inväntar intresse från våra skolor.
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Utifrån detta ställningstagande föreslås motionen avslås.
__________
Beslutsunderlag:
Svar på motion (M) - Låt Linköping vara del av försök med betyg från årskurs 4.docx
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Bakgrund
Catharina Rosencrantz (M) och Erik Östman (M) har i en motion till
kommunfullmäktige föreslagit att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att
verka för att grundskolor som bedöms ha förutsättningar att uppfylla
Skolverkets kriterier ansöker om medverkan i försöksverksamheten med betyg
från årskurs 4.
Motionärerna anser att utvecklingen av skolresultaten i Linköping under flera
år har varit positiv där det genomsnittliga betygsvärdet nådde sitt högsta värde
hösten 2014. Man menar att det har varit viktigt för denna utveckling med ett
tydligt fokus på kunskapsmålen samt arbetet med att systematiskt följa
resultaten och elevernas kunskapsutveckling.
I motionen hänvisas till att Skolverket har utvärderat betygsreformen med
betyg från årskurs 6. Slutsatserna är intressanta. Eleverna arbetar mer när de får
betyg och motivationen ökar. Motionärerna menar att betygen gör det lättare att
tydliggöra, för både föräldrar och elever, hur det går för barnen i skolan. Det är
dessutom lättare att fånga upp elever i behov av stöd.
Motionärerna menar vidare att med försöksverksamheten ges en chans att
samla egna erfarenheter och bygga kunskap genom att ingå i
försöksverksamheten.
Motionärerna menar att det nu finns en chans att samla egna erfarenheter och
bygga kunskap genom att ingå i försöksverksamheten där skolor ges möjlighet
att ge betyg från årskurs 4. Därmed kommer Linköpings kommun också att
vara del av den nationella utvärderingen av hela det nya betygssystemet som
kommer att ske 2020.
I maj 2017 kommer huvudmännen att kunna ansöka om att delta i
försöksverksamheten med betyg från årskurs 4. Försöksverksamheten startar
hösten 2017 och pågår tom juni 2021. Högst 100 skolenheter kommer att
kunna delta i försöket. Det är huvudmannen som ansöker och ansökan ska vara
skolverket tillhanda senast den 31 maj. De kriterier för deltagande som finns är
att:




Det ska finnas intresse hos rektor och lärare på berörd skolenhet att
delta.
Berörda elever och vårdnadshavare ska ha fått möjlighet att yttra sig.
Huvudmännen med fyra skolenheter eller fler kan delta med högst en
fjärdedel av sina skolenheter.

Information till skolor om kriterier och möjlighet att delta i
försöksverksamheten kommer ges av utbildningskontoret.
Kommunala mål
Barn- och ungdomsnämndens mål:
• Maximalt lärande
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• Likvärdiga möjligheter
• Lust och engagemang

Kommunledningskontoret

Utbildningsförvaltningen

Paul Håkansson

Lars Rehnberg

Beslutet skickas till:
Motionärerna
Barn- och ungdomsnämnden

