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1. Informationen noteras.

Ärende
Sedan ett antal år har gymnasieelever i kommunala gymnasieskolor som inte
blivit godkända i svenska, engelska och matematik erbjudits lovskola. För att
ge möjlighet till fler elever att läsa lovskola har nämnden avsatt 500 tkr för att
ge gymnasieskolorna i uppdrag att erbjuda undervisning under lov. Genom
budgetuppdraget för att korta etableringstiden för ensamkommande ungdomar,
har dessutom av socialnämndens uppbokade medel avseende ersättningar från
Migrationsverket för ensamkommande barn i bokslut 2016 avsatts för en
sommarskola med inriktning engelska för elever på språkintroduktion.
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Under 2018 alla kommunala gymnasieskolor erbjudit lovskola.
Gymnasieskolorna har erbjudit 472 elevveckor under sommarlovet och 245
elevdagar under sport- påsk- och höstlov. Rektorer ser att elever som deltagit
på lovskolan har bättre förutsättningar i att klara kurserna på längre sikt även
om många elever inte klarade prövningen i direkt anslutning till lovskolan.
En samordnad lovskola i engelska genomfördes under sommarlovets tre första
veckor för elever på språkintroduktion då detta ämne har visat sig utgöra den
största svårigheten för många av de nyanlända ungdomarna. Ett 70-tal elever
från skolor med språkintroduktion deltog i undervisningen som förlagts till
Folkungaskolan. Förhoppningen är att permanenta denna verksamhet och att
kunna bygga ut den till att omfatta även andra lov. Insatsen förväntas bidra till
en ökad måluppfyllelse i ämnet och att fler elever blir behöriga till ett nationellt
program.
__________
Beslutsunderlag:
Uppföljning av lovskola i kommunala gymnasieskolor (dec-18).docx
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Bakgrund
Sedan ett antal år tillbaka har det varit möjligt för huvudmän att söka
statsbidrag för lovskola för elever som behöver det för att nå kunskapskraven
för betyget E i en eller flera kurser och för elever på introduktionsprogram, i ett
eller flera ämnen som ingår i elevens individuella studieplan. Statsbidraget ska
gå till undervisning under sport- påsk- sommar- och höstlov. Elever som deltar
på lovskolan har möjlighet att genomgå prövning för att visa sina kunskaper i
alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav.
De kommunala gymnasieskolorna i Linköping beviljades preliminärt 565 tkr i
statsbidrag utifrån de i förhand planerade elevantalet i lov- och sommarskolan
som lämnades in till Skolverket i februari 2018. Utöver statsbidraget ersätter
nämnden lov- och sommarskolan till de kommunala gymnasieskolorna med
500 tkr för 2018. Under sommaren 2018 erbjöds samtliga elever på
språkintroduktion med inriktning engelska. Sommarskolan erbjöds under tre
veckor och kompletterades med andra språkutvecklande aktiviteter. För detta
har 100 tkr avsatts av socialnämndens uppbokade medel avseende ersättningar
från Migrationsverket.
Statsbidrag ersätter lovskola under sommaren efter genomförd lovskola, den
beviljade summan blev för 2018 353 tkr (1500 kr/vecka). För lovskola som
genomfördes under sport- påsk och höstlov är statsbidraget preliminärt 79500
tkr (300 kr/dag), ersättningen kan revideras i slutliga beslutet från Skolverket.
Medel har revideras efter antal deltagare i lovskolan under 2018. Skolorna har
fått höjd ersättning för genomförd lovskola på grund av att färre lovdagar och
lovveckor genomfördes än planerat på skolorna.
Sökta
elevdagar
under lov

Sökta
elevveckor
under
sommarlov

Genomförda
elevdagar
under lov

Genomförda
elevdagar
under
sommarlov

Preliminär
ersättning
till
skolorna
april-18

Slutlig
ersättning
till
skolorna
dec-18*

Anders
Ljungstedts
gymnasium

513

40

219

0

393992

298716

Berzeliusskolan

0

50

0

10

138218

67590

Birgittaskolan

200

50

0

21

248712

141939

Folkungaskolan

284

12

35

0

190074

47740

Katedralskolan

70

20

11

10

93960

82594

0

204

265

245

Språkintroduktion
Totalt

1067

172

293760
1064995

883053

*Slutlig ersättning kan revideras om Skolverket beslutat om ersättning en annan ersättning för
lovskola övriga lov än i den preliminära ersättningen.
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Resultat
Under 2018 alla kommunala gymnasieskolor erbjudit lovskola.
Gymnasieskolorna har erbjudit 472 elevveckor under sommarlovet och 245
elevdagar under sport- påsk- och höstlov. Rektorer ser att elever som deltagit
på lovskolan har bättre förutsättningar i att klara kurserna på längre sikt även
om många elever inte klarade prövningen i direkt anslutning till lovskolan.
Ett 70-tal elever från skolor med språkintroduktion deltog under sommarlovets
tre första veckor i en samordnad lovskola i engelska då detta ämne har visat sig
utgöra den största svårigheten för många av de nyanlända ungdomarna
Förhoppningen är att permanenta denna verksamhet och att kunna bygga ut den
till att omfatta även andra lov. Insatsen förväntas bidra till en ökad
måluppfyllelse i ämnet och att fler elever blir behöriga till ett nationellt
program.
Kommunala mål
I koalitionen för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
Jämställdhet
Pojkar och flickor har i samma utsträckning blivit erbjudna att delta i
lovskolan. Deltagande i lovskola är i inte redovisade utifrån kön.
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