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Barn- och utbildningsnämnden

Motion från Christina Pehrson (L) och Birgitta
Krüger (L) om att höja andelen avgångselever
som är behöriga till gymnasiet
Förslag till beslut
Klicka här för att ange text.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har anmodats att besvara en nedanstående
frågeställningar efter beslut i KSF Dnr KSF 2018/341 §245, Motion ”Att höja andelen
avgångselever som är behöriga till gymnasiet” Inlämnad av Liberalerna.
Frågeställningar:
- Vilka utredningar rekommenderar Barn- och utbildningsnämnden för att kunna svara på
vilka åtgärder som behövs för att genomföra de i motionen föreslagna åtgärderna?
- Vilka utredningar rekommenderar ni för att kunna svara på om de i motionen föreslagna
åtgärderna bedöms kunna ge resultatet att fler avgångselever blir behöriga till gymnasiet?
- Vilka utredningar rekommenderar ni för att kunna svara på vad de i motionen föreslagna
åtgärderna skulle kosta att genomföra?
- Hur mycket tid skulle utredningsåtgärderna ta i anspråk och hur mycket skulle dessa
utredningsåtgärder kosta?
De åtgärder som föreslås är följande:


Förskjut skoldagen med en timme för åk 7-9



Inför fysisk aktivitet i skolan varje dag



Byt ut rektorer som inte når acceptabla resultat



Återinför skolvärdar på högstadiet



Anpassa undervisningen efter elevers förkunskaper med fler grupper i årskurs 7-9
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Svar på frågeställningarna
Förskjuta skoldagen med en timme
Det finns stöd för att antagandet att elever har bättre förmåga att ta till sig undervisningen
om skoldagen förläggs något senare på morgonen. Om det däremot har så stor effekt att
det skulle leda till att fler elever blir behöriga är emellertid inte möjligt att få svar på.
Omständigheter som bör beaktas är att det medför omfattande förändringar för skolskjuts
och som också medför att kostnaderna för dessa ökar. Förändringen innebär att lärare
som undervisar i åk 6-9 (lärare i moderna språk) får en sammanlagt längre arbetsdag,
vilket kan strida mot lärarnas arbetstidsavtal, samt påverka Höörs kommun som attraktiv
arbetsgivare. Slutligen behöver förslagets konsekvenser för elevernas rätt till
undervisningstid, skolans schemaläggning och rektors möjlighet att styra
klassammansättning för att säkerställa trygghet och studiero utredas.
Svaret avseende detta förslag är således att:


Barn och utbildningsnämnden rekommenderar att skolskjutsansvarig gör en
utredning som redovisar hur åtgärden påverkar skolskjutsen och om förslaget
medför ökade kostnader för skolskjuts. En utredning avseende konsekvenserna
för arbetstidsavtalet och Höörs kommun som attraktiv arbetsgivare föreslås
personalkontoret genomföra. En utredning avseende effekter som rör
schemaläggning, klassammansättning och rätt till garanterad undervisningstid
föreslår Barn- och utbildningsnämnden att rektorerna genomför.



Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar att någon utredning för att ge svar
på om åtgärden kan ge resultat inte genomförs.



Kostnader för att utreda förslaget bedöms uppgå till ca 50 tkr.

Byt ut rektorer som inte uppnår acceptabla resultat
Rektors roll för elevernas kunskapsutveckling är betydelsefull, det finns flera studier som
visar detta. Sådana rapporter finns att tillgå på Skolverkets websida. Skolinspektionen har
inom ramen för sin kvalitetsgranskning utrett området. Däremot undersöks inte frågan om
resultaten ökar för att man byter ut rektorn, vilket är den åtgärd som föreslås.


Barn- och utbildningsnämnden har fått uppgift från personalkontoret att en utredning
av de arbetsrättsliga förutsättningar för att byta ut rektorer som inte når acceptabla
resultat inte kostar något, eftersom det redan finns sådant underlag. Barn- och
utbildningsnämnden rekommenderar att personalkontoret bjuds in för att presentera
förutsättningarna för föreslagen åtgärd.



Barn- och utbildningsnämndens bedömning är att någon utredning som ger svar på
vilken betydelse det har att byta ut en rektor som leder en skola som inte har
acceptabla resultat inte kan genomföras.



Barn- och utbildningsnämnden kan mot bakgrund av ovan inte uppskatta
kostnaderna och heller inte vilken tid som behöver tas i anspråk.
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Inför fysisk aktivitet i skolan varje dag




Det pågår ett projekt på Enebackeskolan som delfinansieras av Skolverket vars
syfte är att öka den fysiska aktiviteten i skolan. Projektet stöds av Malmö universitet
och slutredovisningen pågår. Detta projekt skulle kunna utgöra en del av
utredningen som ska svara på vilken effekt de föreslagna åtgärderna skulle ge, samt
vilka åtgärder som krävs för att genomföra åtgärden. Skolverket har fått i uppdrag av
riskdagen att senast den 31 januari 2019 redovisa riktlinjer för att öka skolornas
ansvar för ökad fysisk aktivitet. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar
därför att invänta dessa nationella riktlinjer innan beslut om insatser på kommunal
nivå fattas.
Kostnaden för att genomföra de utredningar som efterfrågas har redan belastat
Barn- och utbildningsnämnden och har uppgått till ca 50 tkr. exkl. statsbidraget från
Skolverket. Tiden det har tagit i anspråk är ca 10 % lärartjänst.

Inför åter skolvärdar på högstadiet





Ingen utredning för att få svar på vilka åtgärder som krävs för att återinföra
skolvärdarna behövs.
Ingen utredning behövs för att ge svar på vilka resultat förslagna åtgärder ger.
Eftersom en utredning av ovanstående redan genomförts i samband med att
beslutet fattades om att avveckla skolvärdar, utgår ingen kostnad.
Eftersom utredningen redan är genomförd krävs ingen tid.

Anpassa undervisningen efter elevers förkunskaper med fler grupper i årskurs 7-9


Det behövs en omfattande analys av hur det skulle kunna genomföra åtgärden
schematekniskt och utifrån tillgång på lärare. Med fler grupper antar Barn- och
utbildningsnämnden att det ska vara fler lärartimmar som ska produceras än i
nuläget, vilket skulle leda till ekonomiska konsekvenser, därför behövs en
utredning av såväl organisatoriska som ekonomiska konsekvenser.



Det behöver inte utredas eftersom det är ett område som varit föremål för studier
och prövning, dessa visar att effekten av den föreslagna åtgärden är liten.

Utredningen för att undersöka förutsättningar att genomföra den uppgår till 40 timmar
(eftersom ett flertal personer behöver involveras) och kostnaden uppgår till ca 15 tkr.

Cecilia Palmqvist
Bitr. barn- och utbildningschef
0413-283 50
cecilia.palmqvist@hoor.se

