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§ 91  

Fastställande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.  

Arbetsutskottets beslut  
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med följande ändringar:  

Tillkommer: 

Ä 11 Renovering av Västerby skola 
Ä 12 Utvärdering av tvålärarskap vid Vasaskolan 
Ä 13 Förlängning av hyresavtal på externa lokaler 
Ä 14 Statsbidrag för likvärdig skola 2021 
Ä 15 Remissvar bygga, bedöma, betygssätta- betyg som bättre motsvarar 
elevernas kunskaper 

Utgår:  

Ä 3 Ekonomi 2020 
Ä 4 Budget 2021 
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§ 92  Dnr BN061-20   616 

Motion om att införa integrationsplikt för nyanlända 
och asylsökande i Hedemora kommun 
 
Sammanfattning 
Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls:  
”Sedan en tid tillbaka finns i Sverige en lag som tvingar kommunerna att ta 
emot nyanlända. Efter två år övergår kostnaderna för dessa individer till 
kommunen.  
Det är därför både önskvärt och rimligt att man på kommunnivå agerar för 
att skapa incitament för den enskilde att så snabbt som möjligt integrera sig i 
samhället i tillräcklig omfattning för att kunna skaffa sig en egen försörjning. 
Ett led i detta är naturligtvis att så fort som möjligt lära sig språket, men 
också att man känner till vilka lagar och regler, seder och bruk som tillämpas 
i sitt nya hemland.  
Sverigedemokraterna föreslår därför att man villkorar utbetalning av 
försörjningsstöd mot att nyanlända inte bara deltar, utan faktiskt också gör 
framsteg i språkutbildning och samhällsorientering. Om man genom ovilja 
eller ointresse att integrera sig i sitt nya hemland och sin nya hemkommun 
antingen inte deltar i sådan undervisning som nämnts ovan, eller på grund av 
ovilja eller ointresse inte tillskansar sig adekvata kunskaper i de aktuella 
ämnena ska försörjningsstöd kunna dras in med stöd av SoL 4kap §4 och §5. 
Sverigedemokraterna yrkar:  
Att: Utbildning i svenska för invandrare görs obligatorisk.  
Att: Utbildning i samhällskunskap gällande det svenska samhället görs 
obligatorisk.  
Att: Lämpliga krav på resultat i utbildningar enligt första och andra attsatsen 
införs  
Att: Den som inte deltar, eller inte uppnår godkända resultat i sådan 
utbildning som förstås i första och andra att-satsen ska få sitt 
försörjningsstöd indraget.  
Att: Uppdra till lämplig nämnd att ta fram riktlinjer i överrensstämmelse 
med motionens intention.”  
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden kan inte ställa krav på att göra SFI undervisningen eller 
utbildningen i samhällskunskap gällande det svenska samhället obligatorisk.  

Forts. § 92 
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Forts. § 92 

Enligt 20 kapitlet 31§ skollagen har man rätt att delta i kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare, SFI, från och med andra 
kalenderhalvåret det år då man fyller 16 år. Det gäller under förutsättning att 
man uppfyller båda dessa kriterier: 

• Man är bosatt i Sverige. 
• Man saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som 

utbildningen syftar till att ge. 
Enligt lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare kan Arbetsförmedlingen anvisa nyanlända som tar del av deras 
etableringsinsatser och som behöver utbildning för att få ett arbete att söka 
och delta i reguljär vuxenutbildning. Syftet är att de ska höja sin kompetens. 
Nyanlända som omfattas av utbildningsplikten kan studera på heltid under 
sin etableringsperiod på 24 månader. De som inte följer Arbetsförmedlingens 
anvisning om utbildning kan förlora sin ersättning. 

I dagsläget lämnas ett intyg när individer deltagit i utbildning i 
samhällskunskap, här skulle ett kunskapsprov kunna införas för att påvisa 
individens kunskaper. 

Bildningsnämnden hanterar inte försörjningsstöd och kan därför inte yttra sig 
om förutsättningar för försörjningsstöd och villkor för individer att ta del av 
detta. 

Bildningsnämnden bör inte vara den kommunala instans som tar fram 
riktlinjer i överrensstämmelse med motionens intentioner då frågorna ligger i 
annan förvaltning. 

Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokraterna den 21 januari 2020 
Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 § 19 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 28 september 2020 

Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden  
Att bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  
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§ 93  Dnr 286-20   006 

Förslag till kalendarium 2021 för bildningsnämnden 
med utskott 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till kalendarium för bildningsnämnden och dess utskott för året 
2021 presenteras.  

Beslutsunderlag 
Förslag till kalendarium den 22 oktober 2020 

Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden 
Att föreslå bildningsnämnden att fastställa förslaget till kalendarium 2021 
för bildningsnämnden med utskott. 
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§ 94 Dnr BN470-20   624 

Motion om införandet av gratis drogtester för unga 
under 18 år 
 
Sammanfattning 
Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls:  
”I dagens samhälle har droganvändningen spridits även utanför storstäderna 
och tyvärr är inte Hedemoras kommun något ljus i mörkret i denna fråga, 
även i vår kommun förekommer alldeles för mycket droger.  
Men bara för att droger förkommer betyder det inte att man skall ge upp 
kampen mot detta elände. Barn och unga som fastnar i drogmissbruk 
kommer i många fall att hamna i kriminalitet, utanförskap och dessutom 
kosta samhället mycket pengar.  
Denna utveckling måste både brytas och fullständigt förhindras med alla 
medel. Ett första steg är att tidigt upptäcka drogmissbruk och sedan sätta in 
åtgärder.  
Föräldrar som funderar över om deras barn använder droger skall ges ge all 
hjälp de kan få av samhället och ett steg är gratis drogtester för att se om 
barnen ägnar sig åt droger. Att kunna få reda på barns droganvändning skall 
aldrig vara en fråga om föräldrars ekonomi.  
 
Vi yrkar därför:  
Att Hedemora kommun erbjuder föräldrar eller ansvarig målsman till unga 
under 18 år att om så önskas gratis få drogtesta sina barn.” 
Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden. 

En motion har inkommit där man yrkar på att vårdnadshavare gratis skall få 
drogtesta sina barn. Skolan arbetar idag utifrån en drogpolicy som ger 
möjlighet att utifrån samtycke drogtesta barn och unga. Dessa drogtester är 
kostnadsfria för vårdnadshavare. 

I och med detta arbete som beskrivs nedan anses motionen besvarad. 

Sverigedemokraterna yrkar på att Hedemora kommun skall erbjuda föräldrar 
eller ansvarig målsman till unga under 18 år om så önskas gratis få drogtesta 
sina barn. 

När skolan får in en misstanke om att en elev testat droger eller använder 
droger tas kontakt med vårdnadshavare om eleven ej är myndig. Misstanke 
kan väckas bland annat från vårdnadshavare själv. Vårdnadshavare och 

Forts. § 94 
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Forts. § 94 

rektor skriver under ett medgivande om drogtest gemensamt, det är dock 
alltid frivilligt att genomföra testet.  

Skolan bokar sedan tid för drogtest, oftast genom Gnistan som är 
socialtjänstens öppenvård för barn och unga. Det medgivande som tecknas 
ger möjlighet till tre drogtester.  

En samverkan kring eleven inleds där socialtjänst, skola, vårdnadshavare och 
eleven är delaktiga.  

Vid ett positivt drogtest görs en anmälan till socialtjänsten och utifrån 
anmälan genomförs en insats med drogbehandlare tillsammans med skolan 
där bland annat en plan för att få eleven drogfri och åter i studier upprättas.  

Dessa drogtester är kostnadsfria för eleven/vårdnadshavare. 

Om eleven vägrar drogtester på frivillig väg tas kontakt med polis om det 
finns misstanke om drogpåverkan. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marit Andersson (SD) den 18 augusti 2020 
Kommunfullmäktige den 22 september 2020 § 146 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 15 oktober 2020 

Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden 
Att föreslå bildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige anse motionen 
besvarad. 
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§ 95 Dnr BN483-20   880 

Kyla i stadsbiblioteket 
 
Sammanfattning 
Vi har de senaste åren upplevt höga temperaturer under längre perioder 
under sommarhalvåret. Stadsbiblioteket håller öppet året runt utifrån 
gällande lagstiftning och har vid dessa längre perioder av värme uppmätt 
höga inomhustemperaturer. Biblioteket har därför ett behov av att installera 
fast kyla som kan nyttjas sommartid. Bildningsnämnden föreslås uppdra till 
kommunfastigheter att begära in en offert för att installera kyla på 
stadsbiblioteket samt komma med ett förslag på tilläggshyra under en period 
för att finansiera detta.  

Stadsbiblioteket har behov av att få fast kyla installerat då temperaturen 
inomhus överstiger rekommenderade temperaturintervall en stor del av 
sommarhalvåret.  

Under sommarhalvåret och framförallt under de värmeböljor som kommit 
allt oftare de senaste åren stiger temperaturen väldigt mycket i 
stadsbibliotekets lokaler. Under sommaren uppmättes ca 30 grader nere i 
bibliotekets allmänna utrymmen och 32 grader på övervåningen vid 
personalens arbetsplatser. Detta har lett till stora påfrestningar för framförallt 
personalen men även för besökare som studerar och läser på plats, vissa 
väljer till och med att vända i dörren.  

Arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsmiljön och ger utrymme för högre 
temperaturer under kortare perioder dock har de senaste somrarna gett höga 
temperaturer under längre tider. Arbetsmiljöverket har möjlighet att stänga 
lokaler som ej har god inomhusmiljö och ett stort ansvar ligger här även på 
hyresvärden. Att stänga biblioteket kan bli problematiskt eftersom det utifrån 
bibliotekslagen ska hålla öppet för att vara tillgängligt för alla och anpassat 
till användarnas behov. 

Ca 1,1 miljoner kronor för hela stadsbiblioteket vilket bör fördelas på en 
tillfällig hyresökning. 

Om åtgärder ej genomförs kan en stängning av stadsbiblioteket vara tvungen 
att genomföras för att säkra personalens arbetsmiljö vilket påverkar 
möjligheten att uppfylla bibliotekslagens reglering om öppethållande. 

 

Forts. § 95 
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Forts. § 95 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 21 september 2020 

Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden 
1. Att bildningsnämnden uppdrar till kommunfastigheter att ta fram en 

kalkyl för vad installation av fast kylanläggning i stadsbiblioteket 
skulle innebära i tilläggshyran för bildningsförvaltningen. 

2. Att bildningsnämnden uppdrar till kommunfastigheter att lämna 
förslag på alternativa sätt att få en svalare arbetsmiljö i 
stadsbiblioteket, om det finns sådana alternativ.  
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§ 96  Dnr BN018-20   000 

Delgivningsärenden  
 
Följande delgivningar presenteras:  
Allmänna delgivningar  

a) Elevrådsprotokoll den 16 oktober 2020, Stureskolan  
BN505-20   604 

b) Protokoll från skyddskommittén den 15 oktober 2020 
BN525-20   021  

Klagomål 
 
Kränkningar 

c) Kränkningsärenden 2020-09-20—2020-10-20 

Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet har tagit del av delgivningsärendena.  

  

 

 

 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(23) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 97 Dnr BN431-20   600 

Rapporter 
a) Hans Pernsjö (S) informerade om ”Slaget vid Brunnbäck 3 november 

2020”. 

Arbetsutskottets beslut  
Arbetsutskottet har tagit del av rapporten. 
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§ 98 Dnr 503-20   288 

Renovering av Västerby skola 
 
Sammanfattning 
Uppdra till Hedemora kommunfastigheter att ge förslag på hur vi på bästa 
sätt kan renovera Västerby skola, planera för utbyggnader för att få till en 
modern skola utifrån ett behov av en- eller tvåparallellig skola och ta fram 
kostnader för detta.  
Västerby skola är en F-6 skola med ca 150 elever. Skolan har under flera år 
fått nedslag vad gäller köket som är slitet och i dåligt skick, utrymmet är för 
trångt, handikappade elever och personal kan inte komma in i matsalen 
(ibland har de fått rulla elever genom köket för att komma in i matsalen 
vilket inte lagmässigt är tillåtet), låga arbetsbänkar, trånga 
förvaringsutrymmen, dålig ventilation vilket innebär hög värme.  
Slöjdsalen är för trång och mycket sliten. I dag får även Vikmanshyttans 
elever sin slöjdundervisning där.  
Andra utrymmen såsom personalutrymmen, skolsköterskans 
undersökningsrum, vilorum för både elever och anställda är sådana 
utrymmen som i dagsläget är för trånga och för få. Även lärarnas 
arbetsplatser är för få.  
För att möta det behov som finns så har man satt dit en gammal modul (gula 
villan) samt två nya moduler på skolgården. Det innebär att det bedrivs 
verksamheter i tre olika hus och i förlängningen så tappar skolan 
samarbetsvinster.  
Enligt skollagen ska huvudmannen bedriva en undervisning utifrån 
skollagen. Den största utmaningen är elever i behov av enskilt stöd och 
individualiserad undervisning och där anpassningar i lärmiljön måste 
genomföras. De kan vara i behov av enskilt rum, eller undervisning vid vissa 
tillfällen i en mindre grupp. I dag finns inga grupprum där eleven kan gå 
undan, korridoren är idag dit eleverna kan gå vilket inte blir en bra 
arbetsmiljö ej heller en bra lärmiljö. Elever har rätt till studiehandledning, 
specialpedagogisk undervisning samt individuellt annat stöd, det uppfyller vi 
inte idag med de lokaler som finns i Västerby.  

Västerby skola är byggd för undervisning som tillhör en dåtid. Fram till 80-
talet hade läraren alltid tillgång till ”sitt” klassrum när eleverna hade gått 
hem, idag har lärarna undervisning i varandras klasser utifrån kompetens 
samt att fritidshemsverksamheten ofta bedrivs i en del klassrum. 
 
Forts. § 98 
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Forts. § 98 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen den 12 oktober 2020 
Funktionsprogram förskola och skola i Hedemora kommun den 5 oktober 
2018 

Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden 
1. Att bildningsnämnden beslutar uppdra till Kommunfastigheter att utreda 

och ta fram ett förslag till kalkyl samt tidsplan för ombyggnation eller 
nybyggnation av Västerby skola.  

2. Bildningsnämnden önskar en återkoppling av beräknad kostnad av 
utredningen innan den startar. 

  

 



 

Bildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(23) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 99  Dnr 538-20   611 

Utvärdering av tvålärarskap vid Vasaskolan 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har gett i uppdrag till bildningsförvaltningen att utvärdera 
tvålärarskapet vid Vasaskolan. Bildningsförvaltningen har en önskan om att 
uppdra till Högskolan Dalarna att genomföra denna utvärdering och koppla 
den till aktuell forskning på området. Priset för denna utvärderingsrapport 
uppskattas till ca 100 000kr. 

Bildningsförvaltningen önskar uppdra åt Högskolan Dalarna att genomföra 
en utvärdering av tvålärarskapet vid Vasaskolan. 

Ett uppdrag har givits till bildningsförvaltningen att bland annat utvärdera 
tvålärarskapet vid Vasaskolan utifrån analysrapportens rekommendationer. 
Beslut togs att detta skulle ske i egen regi inom förvaltningen. En tid har nu 
gått och förvaltningsledningen ser att det är svårt att mäkta med detta själva 
och har inte någon person inom förvaltningen att ta hjälp av. Vi ser även en 
utmaning i att få en neutral roll i arbetet samt att arbetet att koppla mot 
aktuell forskning och omvärld blir väldigt tidskrävande. 

Bildningsförvaltningen har fört diskussioner med Högskolan dalarna om de 
skulle kunna bistå Hedemora kommun i att göra en utvärdering av 
tvålärarskapet vid Vasaskolan. Utvärderingen ska i så fall utmynna i en 
rapport som tar sin grund i intervjuer, lektionsobservationer och aktuell 
forskning. Högskolan Dalarna har möjlighet att genomföra detta med start i 
november månad och slutleverans av rapport i januari månad. Denna rapport 
skulle då kunna användas för att sprida information om tvålärarskapet till 
andra skolor. 

Uppskattad kostnad för granskningen vilket innehåller inläsning av 
forskningsläget, intervjuer med pedagoger och skolledning samt 
lektionsobservationer samt sammanställning i en forskningsrapport beräknas 
till ca 100 000kr 

Då skolkontoret idag saknar kvalitetssamordnare, lokalsamordnare och 
förvaltningschef faller mycket av dessa uppgifter på avdelningscheferna (tf 
förvaltningschefer/skolchefer) som i dagsläget känner att tiden inte finns för 
att genomföra denna granskning på ett sätt som kan ge ett underlag att arbeta 
vidare ifrån. 

Forts. § 99 
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Forts. § 99 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 22 oktober 2020 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget förslag till bildningsnämnden. 
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§ 100 Dnr BN541-20   106 

Förlängning av hyresavtal på externa lokaler  
 
Sammanfattning 
Tingshusets avtal går ut den 31 juli 2021. I Tingshuset bedriver Stureskolan 
förskoleklass samt fritidshemsverksamhet. Utifrån det behov som finns så 
behöver vi även i fortsättningen hyra. Avtalet kan förlängas med 3 år om 
ingen uppsägning sker.  
Avtalet för Stjärnsunds förskola går ut den 31 augusti 2021. Avtalet går att 
förlänga med ett år.  
Avtalet för Bikupans förskola går ut den 31 mars 2022. Uppsägning skall ske 
9 månader innan avtalet går ut annars förlängs det med 3 år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 25 oktober 2020 

Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden 
Att bildningsnämnden beslutar att förlänga hyra av Stjärnsunds förskola på 
ett år och Tingshuset på 3 år samt Bikupans förskola på 3 år. 
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§ 101 Dnr BN542-20   047 

Statsbidrag för likvärdig skola 2021 
 
Sammanfattning 
Hedemora kommun har möjlighet att rekvirera 13,2 miljoner kr till 
grundskolan för att arbeta med en Likvärdig skola 2021.  
Vi behöver ta fram och lämna in en plan där det framgår vilka insatser som 
vi planerar att göra under bidragsåret. När vi ansöker om att ta del av 
bidraget skickar Skolverket en begäran om vår upprättade plan. Det ska 
framgå hur vi planerar för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i 
förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Det finns inga krav på hur 
planen ska se ut, men planen bör utgå från vårt systematiska kvalitetsarbete. 
Skolverket kommer att granska ett urval av planerna.  
Planen skall upprättas i samverkan med fackliga organisationer.  
Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra 
nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling inom 
fritidshemmet, förskoleklass och grundskolan. Huvudmannen ansvarar själv 
för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka 
insatser som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudmannen som 
bestämmer hur man fördelar bidraget inom organisationen. Förvaltningen 
och de fackliga organisationerna ser att det ska bli en förlängning av 
Skolverkets bidrag för Likvärdig skola 2020, för att jobba med högre 
måluppfyllelse.  
 
2020 rekvirerades drygt 10 miljoner kr från Skolverket gällande Likvärdig 
skola. Förvaltningen avser att fortsätta med det arbete som påbörjades 2018 
utifrån Skolverkets bidrag för Likvärdig skola. 

Möjlighet att rekvirera 13,2 miljoner kr för 2021 från Skolverket för att 
arbeta med Likvärdig skola.  
 
Skolverkets statsbidrag för lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen har 
minskat utifrån att bidraget för Likvärdig skola har ökats. Av den 
anledningen är statsbidraget för Likvärdig skola än mer av betydelse för ge 
eleverna i fritidshemmet, förskoleklass och grundskolan möjlighet att uppnå 
en högre måluppfyllelse. 

Fokus i skolan ska vara på kunskap och bildning. Därför fortsätter staten att 
investera i skolan med fokus på höjda kunskaper, stärkt jämlikhet och fler 
lärare. Genom utbildningen ska alla elever ges likvärdiga möjligheter att 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Forts. § 101 
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Forts. § 101 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den  

Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden 
Att bildningsnämnden bifaller bildningsförvaltningens förslag att rekvirera 
statsbidraget för Likvärdig skola 2021. 
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§ 102 Dnr BN472-20   600 

Remissvar Bygga, bedöma, betygssätta- betyg som 
bättre motsvarar elevernas kunskaper 
 
Sammanfattning 
Hedemora kommun har fått förfrågan om att vara remissinstans på 
betänkandet av betygsutredningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
remitterat ärendet till bildningsnämnden.  

Bildningsförvaltningen ställer sig positiva till de flesta föreslagna 
förändringarna men ifrågasätter införandet av ytterligare ett underkänt 
betygssteg.  

Hedemora kommun har fått förfrågan om att vara remissinstans på 
betänkande av betygsutredningen. Kommunstyrelsens beredning beslutade 
14 september att överlåta till bildningsnämnden att lämna yttrande över 
förslaget. 

Remissinstansernas synpunkter 
Hedemora kommuns synpunkter gällande förslaget till ämnesbetyg i 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunernas vuxenutbildning 

Hedemora kommun ställer sig positiva till att införa ämnesbetyg då det ger 
ett större fokus på ämnet. Att det är de slutgiltiga kunskaperna i ämnet som 
har betydelse och inte eventuella misslyckanden på vägen dit. Det är dock 
viktigt som utredningen föreslår att nivåbetyg sätts vilket medvetandegör 
eleven om aktuellt nuläge och är en lägstanivå som eleven uppnått och kan 
ha med sig vid övergångar till annan skola eller annan skolform. 

Hedemora kommuns synpunkter gällande kompensatorisk betygssättning 

Hedemora kommun ställer sig positiva till att en kompensatorisk 
betygssättning vi tror att det kan leta till mer rättvisande betyg. Detta 
eftersom små avvikelser på vissa delar kan överses i större utsträckning. Vi 
tror även att begreppet betygskriterier tydliggör kopplingen mot betygen.  

Hedemora kommuns synpunkter gällande ytterligare ett underkänt 
betygssteg 

Hedemora kommun ställer sig tveksamma till att införa ytterligare ett 
underkänt betyg. Behovet för elevens skull är tveksamt då stegen kan tolkas 
negativt, att du exempelvis är väldigt underkänd eller bara lite underkänd. Vi 
tror att det är bättre med en tydlig formulering för eleven vilka kunskaper  

Forts. § 102 
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Forts. § 102 

som krävs för att uppnå ett godkänt betyg, vilket redan bör finnas 
dokumenterat för eleven i form av extra anpassningar eller särskilt stöd och 
framförallt bör vara väl kommunicerat både med elev och vårdnadshavare. 
Vi tror även att betyget Fx kan ge signaler att det är möjligt att benämna 
andra betygssteg med Ex, Dx, Cx, Bx eller Ax för att skapa egna nivåer 
vilket man tidigare sett tendenser till hos vissa pedagoger. Det förekommer 
exempelvis D+ eller D-. Vi ser det som en risk att man inte använder de 
stegen som ska användas och bedömer på det sätt betygsstegen är tänkta att 
använda och föreslår därför att betyget Fx ej bör införas. Vi kan dock se en 
vinst i att vissa meritpoäng kan ges för de delar i betygskriterierna som 
uppfylls. 

Hedemora kommuns synpunkter gällande att en allsidig bedömning ska 
göras av elevernas kunskaper 

Hedemora kommun ställer sig positiva till förändringen. Det är många 
gånger en stor stress hos både pedagoger och elever över allt som ska 
bedömas och gås igenom. Vi tror att den förändring som beskrivs 
tillsammans med god kommunikation och förtydligande utifrån de allmänna 
råden kan bidra till att sänka stressen vilket är viktigt. Pressen från skolan är 
en bidragande faktor till psykisk ohälsa hos de mer studiemotiverade 
eleverna ju högre upp i skolsystemet de kommer. 

Hedemora kommuns synpunkter gällande betygsinflation och olikvärdig 
betygssättning  

Hedemora kommun förstår problematiken kring betygsinflation och 
olikvärdig betygssättning. Vi kan själva se utmaningar i detta när vi till åk 7 
samlar elever till en skola från 7 mindre skolor där elever med samma betyg 
i åk 6 sällan uppvisar samma kunskaper i åk 7. Det är dock komplext med 
betygssättning då elever kan uppvisa förmågor på den mindre skolan i en 
grupp de är trygga i och eleverna däremot måste hitta en ny plats i ett större 
sammanhang när de kommer till högstadiet.  

Vi har även sett utmaningar med att lärare gärna väljer ett lägre betygssteg i 
början för att sedan över tid se en ökning. Detta är en utmaning att arbeta 
med då förmågorna sällan försvinner och kunskapskraven/betygskriterierna 
ska brytas ned till för årskursen relevant kunskap.  

Att rätta de nationella proven centralt tror vi skulle ge en ökad likvärdighet i 
bedömningen och vägledning i betygssättningen dock kan syftet med de 
nationella proven behöva diskuteras. Ska de användas för att jämföra 
eleverna eller värdera lärarens pedagogiska kompetens. 

Forts. § 102 
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Forts. § 102 

 

Hedemora kommuns synpunkter gällande implementering 

I förslag som lämnats förespråkas att all kompetensutvecklingstid för 
pedagoger i gymnasieskolan skall tas i anspråk för att förankra 
förändringarna under ett års tid. Vi ser med oro på detta då det sätter andra 
pågående och planerade utvecklingsinsatser åt sidan. Implementeringsarbetet 
måste förberedas väl från central nivå och fördelas över tid då även de andra 
områdena är av stor vikt i dagens skola. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 22 oktober 2020  

Arbetsutskottets förslag till bildningsnämnden   
Att anta förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget och insända 
förslaget till utbildningsdepartementet samt för delgivning till 
kommunstyrelsen. 
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