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Dnr BOU 2019-157

Barn- och ungdomsnämnden

Ansökan till Skolinspektionen – delar av undervisningen
på engelska på Atlasskolan
Förslag till beslut
1. Ansökan till Skolinspektionen om att anordna delar av undervisningen på
engelska på Atlasskolan tillstyrks.
Ärende
I Linköping kommun finns elever som av olika anledningar befinner sig i
Sverige under en begränsad tid, det kan exempelvis handla om föräldrar som
arbetar med projekt kopplade till universitet och näringsliv.
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att den s.k. Engelska Sektionen har
sin verksamhet på Atlasskolan för elever som vistas tillfälligt i Sverige (BOU
2013-385). Vårdnadshavare som ansöker om engelskspråkig undervisning ska
uppvisa kontrakt eller intyg från arbetsgivare. Enligt Skolförordningen 9 kap
14 § regleras engelskspråkig undervisning enligt följande; ”För de elever som
vistas i Sverige under en begränsad tid och har tillräckliga kunskaper i
engelska för att delta i undervisningen får huvuddelen av undervisningen
anordnas på engelska.”
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Det finns emellertid barn som tillfälligt vistas i Linköping och som inte
uppfyller kraven på att få undervisning i den s.k. Engelska sektionen.
Det handlar om elever som inte har tillräckliga kunskaper i engelska.
Det finns en möjlighet att hos Skolinspektionen ansöka om att anordna delar av
undervisningen på engelska. Enligt skolförordningen 9 Kap 18-19 §§ ska
följande delar uppfyllas: Undervisningens innehåll och utformning ska
säkerställa att eleverna får tillräckliga kunskaper i svenska för att nå
kunskapskraven i samtliga ämnen. De lärare som undervisar på engelska
uppfyller kraven i 2 kap. 13, 15 eller 17 § skollagen och utbildningen ska hålla
god kvalitet. Under den sammanlagda tid som en elev får engelskspråkig
undervisning får högst hälften av undervisningen ges på engelska.
Skolinspektionen tar beslut efter ansökan och ansökan ska kompletteras med
nämndprotokoll. Av denna anledning beslutar barn- och ungdomsnämnden att
tillstyrka Utbildningsförvaltningens ansökan om tillstånd att bedriva
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undervisning på engelska enligt 9 Kap 18-19 §§ skolförordningen på delar av
Atlasskolan.
__________
Beslutsunderlag:
Ansökan till Skolinspektionen – delar av undervisningen på engelska på Atlasskolan.docx
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för att bedriva delar av undervisningen på engelska ska rymmas
inom befintlig budget.
Kommunala mål
Målområde Samhälle
Mål 1: Trygg och attraktiv kommun
Målområde Medborgare
Mål 6: Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
Barn- och ungdomsnämndens mål:
 Maximalt lärande


Likvärdighet



Lust och engagemang

Jämställdhet
Beslutet gäller för elever i grundskolan som tillfälligt vistas i Sverige, oavsett
kön, könsidentitet, trosuppfattning och identitet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information har lämnats enligt § 19 den 26 mars 2019.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Christel Horsak

Beslutet skickas till:
Skolinspektionen, Atlasskolans rektor
och områdeschef

