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 Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomisk lägesrapport  

Förslag till beslut 

1 Nämnden godkänner den ekonomiska lägesrapporten per den 30 

september 2022 och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning  

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden 2022 är att nämnden 

förväntas hålla sin budget. 

Förskola 

Förskolan har en god budgetföljsamhet och uppvisar ett prognostiserat 

överskott på 5,5 miljoner kronor på helår. Det är mindre vikarieanvändning 

inom förskolan än normalt, detta på grund av högre frånvaro bland barnen. 

Det, i kombination med att man anpassar verksamheten till de lägre 

födelsetalen vi sett i Falköping de senaste åren, gör att man har ett 

prognostiserat överskott. 

Grundskola 

Grundskolan ser än så länge ut att hålla sin budget även 2022, vilket 

bekräftar fjolårets trendbrott kring grundskolans ekonomi. Grundskolan 

prognostiseras få ett överskott på knappt 0,5 miljoner kronor på helår. 

Antalet inskrivna barn i fritidshem har ökat under året, men det förväntas 

inte påverka grundskolans budgetföljsamhet negativt. 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan prognostiseras hålla sin budget 2022. Det prognostiserade 

underskottet från i våras har förändrats, dels genom att den så kallade 

”skolmiljarden” tillkommit, men också genom att man har lägre 

personalkostnader än man hade under vårterminen och även jämfört med 

föregående år. En liten del kan tillskrivas sjukskrivningar, men merparten är 

effekten av de åtgärder man vidtagit för att hantera sitt underskott. 

Sammantaget gör detta att Ållebergsgymnasiet ser ut att hålla sin budget 

2022. 

Övrigt 

Övriga kostnader prognostiseras få en negativ avvikelse mot budget 2022.  
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Det beror i huvudsak på två faktorer, dels har de interkommunala netto-

kostnaderna en negativ avvikelse mot budget på 4 miljoner kronor och dels 

har asylersättningen minskat kraftigt jämfört både med budget och med 

föregående år. Den negativa avvikelsen mot budget på asylersättning är 2 

miljoner kronor.  

 

 

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom 
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§ 69 Dnr 2022/00060 

Ekonomisk lägesrapport  

Bakgrund 

Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 

oktober 2022 lämnar förvaltningsekonom en muntlig ekonomisk 

lägesrapport. En utförlig och skriftlig ekonomisk lägesrapport kommer att 

lämnas vid nämndens sammanträde den 25 oktober 2022. 
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§ 70 Dnr 2022/00972 

Avgifter för ansökan om godkännande av fristående 
förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående 
fritidshem samt förändringar i verksamhet 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om 

avgifter för ansökan om godkännande att driva fristående förskola, 

fristående pedagogisk omsorg, fristående friliggande fritidshem samt för 

förändringar i verksamheten.  

2 Barn- och utbildningsnämnden föreslår att avgift för ansökan om 

godkännande vid nyetablering ska vara 25 000 kronor och avgift för 

ansökan om godkännande vid utökning/förändring av befintligt 

godkännande ska vara 15 000 kronor. 

3 Avgifterna föreslås börja gälla från och med den 2 januari 2023.      

Sammanfattning 

En förändring i skollagen höjer kraven på godkännande av huvudman till 

fristående pedagogisk omsorg. Lagstiftaren öppnar även upp möjligheten för 

tillståndsmyndigheten att ta ut en avgift för att behandla en sådan ansökan, i 

likhet med en ansökan om godkännande av huvudman till fristående 

förskola. Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om att införa avgifter för ansökan om rätt till 

bidrag för fristående pedagogisk omsorg samt att justera avgifterna för 

ansökan om godkännande av huvudman till fristående förskola och 

fristående friliggande fritidshem till samma nivå som andra kommuner. 

Bakgrund 

Den 1 januari 2019 genomfördes vissa förändringar i skollagen, 2 och 26 kap 

(2010:800). Det ställs bland annat mycket högre krav på huvudmannen och 

ägarkretsen vid nyetablering av en fristående verksamhet. Fristående 

pedagogisk omsorg var dock inte inkluderat i denna förändring, men i och 

med en ändring av 25 kap i skollagen som träder i kraft 2023-01-01 gäller 

det ovan även fristående pedagogisk omsorg. 

Ansökningsförfarandet blir mer likt en ansökan om att starta en friskola, med 

den skillnaden att vid förskola, pedagogisk omsorg och friliggande 

fritidshem är det kommunen där verksamheten vill etablera sig, inte 

skolinspektionen, som är tillståndsmyndighet.  

Som ett led i likformandet av kommunens uppdrag som tillstånds- och 

tillsynsmyndighet med skolinspektionens har man i den nya lagtexten infört 

en rätt att ta ut avgifter i samband med ansökan om godkännande av 

huvudman samt godkännande vid förändringar i verksamheten även för 

fristående pedagogisk omsorg, något Falköpings kommun idag redan gör för 

fristående förskola och fristående friliggande fritidshem.  
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Förvaltningens bedömning 

Avgiften är avsedd att täcka barn- och utbildningsförvaltningens kostnader 

för tillståndsprövning vid nyetablering och förändringar i befintlig 

verksamhet gällande fristående pedagogisk omsorg. Det är av samma skäl 

man tar ut en avgift för exempelvis ansökan om bygglov Avgifterna tas ut 

med stöd av 2 kap 5d § samt 25 kap 10c § skollagen (2010:800) och är 

beräknade enligt självkostnadsprincipen enligt 2 kap 6 § kommunallagen 

(2017:725). 

Förvaltningen föreslår följande nivå på avgifter 

1 Ansökan om godkännande vid nyetablering, 25 000 kr. 

2 Ansökan om godkännande vid utökning/förändring av befintligt 

godkännande 15 000 kr 

Falköpings kommun tar idag ut en avgift vid ansökan om godkännande av 

huvudman till fristående förskola, men inte vid ansökan om godkännande av 

huvudman till fristående pedagogisk omsorg då det inte tidigare funnits 

lagstöd för detta.  

Avgiften för godkännande av huvudman till fristående förskola eller 

fristående friliggande fritidshem är betydligt lägre än vad andra kommuner 

tar ut vid ansökan och även lägre än det självkostnadspris kommunen har vid 

behandling av ansökan. Förvaltningen bedömer att det vore lämpligt att 

införa en avgift för ansökan om rätt till bidrag till fristående pedagogisk 

omsorg och i samband med detta justera avgifterna för ansökan om 

godkännande av huvudman till fristående förskola och fristående friliggande 

fritidshem. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Då detta gäller intäkter är inte finansiering applicerbart och då det rör sig 

om, relativt, små belopp bedöms inte detta få några ekonomiska 

konsekvenser för barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-10-05 

 Nu gällande taxa 

 Förslag till ny taxa 
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Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige 

            



 

 

 

 

 
 
 

Avgifter för ansökan om godkännande av 
fristående förskola, fristående fritidshem, 

fristående pedagogisk omsorg samt 
förändringar i verksamhet 

 

  

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Typ av dokument Taxa 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Fastställd  2022-xx-xx, § x 

Ersätter dokument Ersätter KFS antagen i KF 2020-01-27 § 13 

Diarienummer XX 2022/xxx 

Giltighetstid Fr.o.m 2022-01-02 och tills vidare 

Dokumentet gäller för Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumentansvarig xx 

Tidpunkt för 
aktualitetsprövning 

xx 
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Avgifter för ansökan om godkännande av fristående förskola, 
fristående fritidshem, fristående pedagogisk omsorg samt 
förändringar i verksamhet 

 

§ 1 

Kommunen som handlägger ärenden om godkännande av enskild som 

huvudman har enligt 2 kap. 5 c § skollagen rätt att ta ut en avgift för 

ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 § samma lag.  

Förslaget till avgifter är beräknade utifrån självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 

§ kommunallagen. Avgifterna föreslås uppgå till följande: 

Ansökan om godkännande vid nyetablering, 25 000 kronor 

Ansökan om godkännande vid utökning/förändring av befintligt 

godkännande, 15 000 kronor. 

 

_____________________________________________________________ 

 



KOMMUNAL 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 

 

Avgifter för ansökan om godkännande av 
fristående förskola, fristående fritidshem 
samt förändringar i verksamhet 

 
Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2020, § 13 
Gäller från och med den 11 februari 2020 
 
Reviderad av kommunfullmäktige 
den 27 september 2021, § 97 
Gäller från och med 15 oktober 2021 

 
 

 

§ 1 

Kommunen som handlägger ärenden om godkännande av en enskild som 

huvudman har enligt 2 kap. 5 c § skollagen rätt att ta ut en avgift för 

ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 § samma lag. 

Förslaget till avgifter är beräknade utifrån självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 

§ kommunallagen. Avgifterna föreslås uppgå till följande: 

Ansökan om godkännande vid nyetablering, 10 000 kronor. 

Ansökan om godkännande vid utökning/förändring av befintligt 

godkännande, 5 000 kronor. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Avgifter för ansökan om godkännande av fristående 
förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående 
fritidshem samt förändringar i verksamhet 

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

besluta om avgifter för ansökan om godkännande att driva fristående 

förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående friliggande fritidshem 

samt för förändringar i verksamheten enligt förvaltningens förslag.  

2. Avgifterna föreslås börja gälla från och med den 2 januari 2023.      

Sammanfattning  

En förändring i skollagen höjer kraven på godkännande av huvudman till 

fristående pedagogisk omsorg. Lagstiftaren öppnar även upp möjligheten för 

tillståndsmyndigheten att ta ut en avgift för att behandla en sådan ansökan, i 

likhet med en ansökan om godkännande av huvudman till fristående 

förskola. Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om att införa avgifter för ansökan om rätt till 

bidrag för fristående pedagogisk omsorg samt att justera avgifterna för 

ansökan om godkännande av huvudman till fristående förskola och 

fristående friliggande fritidshem till samma nivå som andra kommuner. 

Bakgrund 

Den 1 januari 2019 genomfördes vissa förändringar i skollagen, 2 och 26 kap 

(2010:800). Det ställs bland annat mycket högre krav på huvudmannen och 

ägarkretsen vid nyetablering av en fristående verksamhet. Fristående 

pedagogisk omsorg var dock inte inkluderat i denna förändring, men i och 

med en ändring av 25 kap i skollagen som träder i kraft 2023-01-01 gäller det 

ovan nu även fristående pedagogisk omsorg. 

Ansökningsförfarandet blir mer likt en ansökan om att starta en friskola, med 

den skillnaden att vid förskola, pedagogisk omsorg och friliggande fritidshem 

är det kommunen där verksamheten vill etablera sig, inte skolinspektionen, 

som är tillståndsmyndighet.  

Som ett led i likformandet av kommunens uppdrag som tillstånds- och 

tillsynsmyndighet med skolinspektionens har man i den nya lagtexten infört 
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en rätt att ta ut avgifter i samband med ansökan om godkännande av 

huvudman samt godkännande vid förändringar i verksamheten även för 

fristående pedagogisk omsorg, något Falköpings kommun idag redan gör för 

fristående förskola och fristående friliggande fritidshem.  

Förvaltningens bedömning 

Avgiften är avsedd att täcka barn- och utbildningsförvaltningens kostnader 

för tillståndsprövning vid nyetablering och förändringar i befintlig 

verksamhet gällande fristående pedagogisk omsorg. Det är av samma skäl 

man tar ut en avgift för exempelvis ansökan om bygglov Avgifterna tas ut 

med stöd av 2 kap 5d § samt 25 kap 10c § skollagen (2010:800) och är 

beräknade enligt självkostnadsprincipen enligt 2 kap 6 § kommunallagen 

(2017:725). 

Förvaltningen föreslår följande nivå på avgifter 

1 Ansökan om godkännande vid nyetablering, 25 000 kr. 

2 Ansökan om godkännande vid utökning/förändring av befintligt 

godkännande 15 000 kr 

Falköpings kommun tar idag ut en avgift vid ansökan om godkännande av 

huvudman till fristående förskola, men inte vid ansökan om godkännande av 

huvudman till fristående pedagogisk omsorg då det inte tidigare funnits 

lagstöd för detta.  

Avgiften för godkännande av huvudman till fristående förskola eller 

fristående friliggande fritidshem är betydligt lägre än vad andra kommuner 

tar ut vid ansökan och även lägre än det självkostnadspris kommunen har vid 

behandling av ansökan. Förvaltningen bedömer att det vore lämpligt att 

införa en avgift för ansökan om rätt till bidrag till fristående pedagogisk 

omsorg och i samband med detta justera avgifterna för ansökan om 

godkännande av huvudman till fristående förskola och fristående friliggande 

fritidshem. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Då detta gäller intäkter är inte finansiering applicerbart och då det rör sig 

om, relativt, små belopp bedöms inte detta få några ekonomiska 

konsekvenser för barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-10-05 

 Nu gällande taxa 

 Förslag till ny taxa 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom 
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§ 72 Dnr 2022/00973 

Barnomsorgskön 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att platsgarantin för förskola 

inom Falköpings kommun, från den 1 februari 2023, ska ändras till tre 

månader. 

Sammanfattning 

Platsgaranti för förskola regleras i 8 kap. 14§ skollagen och är reglerad till 

fyra månader. Falköpings kommun erbjöd fram till 2016-02-02 platsgaranti 

på tre månader utifrån dåvarande kvalitetsgarantier. En ökad efterfrågan på 

förskoleplatser gjorde att kommunen ändrade platsgarantin till fyra månader. 

Då efterfrågan på förskoleplatser i ytterområdet har minskat finns önskemål 

om att platsgarantin ska sänkas till tre månader då det ökar kommunens 

attraktionskraft. 

Förvaltningens bedömning är att det inte finns fler förskoleplatser i tätort och 

att det kan skapa missnöje från vårdnadshavare som bosätter sig där. Oavsett 

beslut så ryms båda förslag i befintlig budget och beslut om finansiering 

behöver inte tas. 

Förvaltningens förslag är att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

platsgarantin för förskola även fortsättningsvis är fyra månader. 

Bakgrund 

Förskoleverksamhet regleras i Skollagen 8 kap. och är en egen skolform. I 

Skollagen 8 kap 14 § framgår att när vårdnadshavare har anmält önskemål 

om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola 

inom fyra månader. 

I Falköpings kommun har barn sedan 2016-02-02 erbjudits förskola inom 

fyra månader. Innan detta datum erbjöd Falköpings kommun barn plats på 

förskola inom tre månader. Denna platsgaranti ingick i de av nämnden då 

beslutade kvalitetsgarantierna. På grund av att efterfrågan på förskoleplatser 

ökade och att tillgången till lediga platser inte hade ökat i samma takt 

ändrade kommunen platsgarantin till fyra månader. 

Under det sista året kan vi se att efterfrågan på förskoleplatser har minskat i 

våra ytterområden, i tätort kvarstår efterfrågan på förskoleplatser i samma 

utsträckning som innan. Det har framkommit önskemål om att kommunen 

återigen ändrar platsgarantin till tre månader. Ambitionen från barn- och 

utbildningsnämnden var från början att ändringen till fyra månader skulle 

vara tillfällig och platsgarantin skulle sänkas till tre månader så snart som 

möjligt. 

Förvaltningens bedömning 
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Förvaltningen kan se en svårighet i att ändra platsgarantin till tre månader då 

det är störst efterfrågan på förskoleplatser i tätorten. Vårdnadshavare som 

önskar placering i tätort kan komma att bli erbjuden en placering på förskola 

i ytterområde, där tomma platser finns. En risk kan då vara att 

vårdnadshavare inte blir nöjda med detta erbjudande om placering, vilket 

kan leda till missnöje. Förvaltningen ser inte heller något missnöje med det 

arbete som görs utifrån platsgaranti inom fyra månader. Om tomma platser 

finns på önskad förskola erbjuds placering tidigare än fyra månader. 

Utifrån detta förespråkar förvaltningen att platsgarantin inom fyra månader 

ska kvarstå. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut ryms inom befintlig budget för drift och 

leder inte till några ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om 

finansiering inte behöver tas. Ett beslut utifrån alternativet med tre månaders 

platsgaranti leder inte heller till några ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-09-30 

Beslutsgång 

Nämndsordförande Eva Dahlgren (C) frågar om arbetskottet vill besluta 

enligt förvaltningens alternativ med fyra månaders platsgaranti, därefter om 

arbetsutskottet vill besluta enligt alternativet med tre månaders platsgaranti. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar föreslå nämnden att besluta 

att platsgarantin ska ändras till tre månader från och med den 1 februari 

2023. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Rektorer förskola 

Barnomsorgskontoret 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Barnomsorgskön 

Förslag till beslut 

Alternativ 1 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att platsgarantin för förskola inom 

Falköpings kommun, från den 1 februari 2023, ska ändras till tre 

månader. 

Alternativ 2 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att platsgarantin för förskola inom 

Falköpings kommun även fortsättningsvis är fyra månader. 

Sammanfattning  

Platsgaranti för förskola regleras i Skollagen 8 kap 14§ och är reglerad till 

fyra månader. Falköpings kommun erbjöd fram till 2016-02-02 platsgaranti 

på tre månader utifrån dåvarande kvalitetsgarantier. En ökad efterfrågan på 

förskoleplatser gjorde att kommunen ändrade platsgarantin till fyra månader. 

Då efterfrågan på förskoleplatser i ytterområdet har minskat finns önskemål 

om att platsgarantin ska sänkas till tre månader då det ökar kommunens 

attraktionskraft. 

Förvaltningens bedömning är att det inte finns fler förskoleplatser i tätort och 

att det kan skapa missnöje från vårdnadshavare som bosätter sig där. Oavsett 

beslut så ryms båda förslag i befintlig budget och beslut om finansiering 

behöver inte tas. 

Förvaltningens förslag är att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

platsgarantin för förskola även fortsättningsvis är fyra månader. 

 

Bakgrund 

Förskoleverksamhet regleras i Skollagen 8 kap. och är en egen skolform. I 

Skollagen 8 kap 14 § framgår att när vårdnadshavare har anmält önskemål om 

förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola 

inom fyra månader. 
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I Falköpings kommun har barn sedan 2016-02-02 erbjudits förskola inom fyra 

månader. Innan detta datum erbjöd Falköpings kommun barn plats på förskola 

inom tre månader. Denna platsgaranti ingick i de av nämnden då beslutade 

kvalitetsgarantierna. På grund av att efterfrågan på förskoleplatser ökade och 

att tillgången till lediga platser inte hade ökat i samma takt ändrade 

kommunen platsgarantin till fyra månader. 

Under det sista året kan vi se att efterfrågan på förskoleplatser har minskat i 

våra ytterområden, i tätort kvarstår efterfrågan på förskoleplatser i samma 

utsträckning som innan. Det har framkommit önskemål om att kommunen 

återigen ändrar platsgarantin till tre månader. Ambitionen från barn- och 

utbildningsnämnden var från början att ändringen till fyra månader skulle vara 

tillfällig och platsgarantin skulle sänkas till tre månader så snart som möjligt. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen kan se en svårighet i att ändra platsgarantin till tre månader då 

det är störst efterfrågan på förskoleplatser i tätorten. Vårdnadsshavare som 

önskar placering i tätort kan komma att bli erbjuden en placering på förskola 

i ytterområde, där tomma platser finns. En risk kan då vara att 

vårdnadshavare inte blir nöjda med detta erbjudande om placering, vilket 

kan leda till missnöje. Förvaltningen ser inte heller något missnöje med det 

arbete som görs utifrån platsgaranti inom fyra månader. Om tomma platser 

finns på önskad förskola erbjuds placering tidigare än fyra månader. 

Utifrån detta förespråkar förvaltningen alternativ 2. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut ryms inom befintlig budget för drift och leder 

inte till några ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om 

finansiering inte behöver tas. Ett beslut utifrån alternativ 1 leder inte heller till 

några ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-09-30 

Beslutet ska skickas till 

Rektorer förskola 

Barnomsorgskontoret 

 

 

 

Ann Johansson 

Verksamhetschef förskola 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-11 
 

 

  
 

 

§ 71 Dnr 2022/00929 

Revidering av riktlinjer för skolplacering i förskoleklass 
2023/2024 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden antar riktlinjer för placering i 

förskoleklass i Falköpings kommun, att börja gälla den 1 november 

2022.  

Sammanfattning 

När barn ska börja i förskoleklass och kommunen ska placera dem i en skola,  

väger vårdnadshavarnas önskemål tungt. Skollagens skrivningar kring detta 

återfinns i 9 kap. 15 § (2010:800): 

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens 

vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle 

medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet 

nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan 

skolenhet. 

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om 

den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 

För att tydliggöra Falköpings kommuns hantering av placeringar i 

förskoleklass tog förvaltningen i samarbete med förvaltningens jurist under 

hösten 2021 fram en ny riktlinje som beslutades av nämnden i oktober 2021 

och som började gälla den 1 november 2021.  

Efter att Skolväsendets överklagandenämnd haft vissa synpunkter på 

kommunens placeringsbeslut inför läsåret 2022/2023, har nu riktlinjerna 

reviderats i enlighet med överklagandenämndens synpunkter. De synpunkter 

överklagandenämnden hade handlade om hanteringen av placering av elev 

som gjort eget val, men inte fått sina val tillgodosedda. När kommunen då 

istället placerade eleven i den skola vars upptagningsområde hen tillhörde, 

riskerade hen att ta plats på den skolan före andra elever som gjort eget val 

dit enligt överklagandenämnden. 

Alla vårdnadshavare som har barn som är födda år 2017 och därmed ska 

börja i förskoleklass hösten 2023 kommer att få erbjudande om att göra 

skolval i enlighet med de reviderade riktlinjerna. 

  

Bakgrund 

När barn ska börja i förskoleklass och kommunen ska placera dem i en skola,  

väger vårdnadshavarnas önskemål tungt. Skollagens skrivningar kring detta 

återfinns i 9 kap. 15 § (2010:800). 

Förvaltningens bedömning 
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Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Förvaltningen har sett över de riktlinjer som gällde för placeringen i 

förskoleklass 2022/2023 och förtydligat vad ett eget skolval innebär och hur 

skolvalsprocessen går till. Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att anta 

den reviderade riktlinjen att börja gälla den 1 november 2022. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-04 

 Förslag till Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass läsåret 2023/2024 

 Nu gällande Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass. 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Grundskole- och förskolerektorer 

Skoladministratörer 

Förvaltningskontor 
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1. Ansökan om placering vid en skolenhet 
 

1.1 Ansökan från vårdnadshavare i aktivt skolval 

Alla vårdnadshavare för elever som är folkbokförda i Falköpings kommun 

och ska börja förskoleklass får ett förslag om placering på den skola som 

finns i upptagningsområdet. Vårdnadshavare kan välja att passivt acceptera 

detta förslag eller att göra ett aktivt skolval.  

Skolvalet görs i första hand via e-tjänst. Vid behov av skriftlig ansökan 

finns även en pappersblankett att skriva ut på kommunens hemsida. 

Vårdnadshavares önskemål om skolplacering ska tillmötesgås så långt som 

möjligt med de begränsningar som följer av skollagen (9 kap. 15§ 

skollagen). 

En elev kan inte ansöka i förväg till en skolenhet. Alla ansökningar som 

inkommit under skolvalsperioden hanteras likvärdigt. Det spelar alltså ingen 

roll vilken dag ansökan inkommer under den tid skolvalet pågår. 

1.2 Vem omfattas av skolvalet 

Elever som ska börja i förskoleklass och som är folkbokförda i Falköpings 

kommun bjuds in till skolvalet. Skolvalet sker under hösten. Datum för 

skolvalet kan variera från år till år. 

1.3 Inflyttning eller önskemål om skolgång i annan 
kommun 

Elever som i samband med höstterminen ska flytta till Falköpings kommun 

ska ange elevens kommande folkbokföringsadress i ansökan. 

Elever från andra kommuner antas i mån av plats. Skolvalsprocessen ska 

vara avslutad innan placering erbjuds. 

1.4 Vårdnadshavare som inte inkommer med 
ansökan eller som inte är överens 

Frågor om skolval och placering i skola är av sådan art att det krävs att 

vårdnadshavarna är överens om placeringen. Om en elev har två 

vårdnadshavare ska båda godkänna en ansökan om skolval. 

Om vårdnadshavarna inte inkommer med önskemål om skolplacering eller 

vårdnadshavarna inte kommer överens om skolplacering, placeras eleven i 

en skolenhet nära hemmet (elevens folkbokföringsadress) i enlighet med 

punkt 2.4 Urvalskriterier för placering i förskoleklass. 
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1.5 Elevens placering då vårdnadshavares ansökan 
om skolplacering avslås 

Om en elev inte erbjuds en plats enligt vårdnadshavares val kommer eleven 

att ges samma förutsättningar, som övriga sökanden till en viss skolenhet 

enligt de urvalskriterier som anges i punkt 2.4 nedan. 

2. Placering vid skolenhet 
 

2.1 Bakgrund 

I Falköpings kommun är det barn- och utbildningsnämnden som ansvarar 

för att alla skolpliktiga barn blir erbjudna en plats i förskoleklass och i 

kommunal grundskola. Samtliga kommunala skolor använder sig av samma 

urvalskriterier vid placering av barn/elever. Skolplacering i förskoleklass i 

Falköpings kommun följer reglerna i 9 kap. 15§ skollagen. 

2.2 En skola nära hemmet 

Alla elever har rätt att bli placerade i en skola nära hemmet. Det kan finnas 

flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet. Det innebär 

därför inte alltid att eleven blir placerad i den skola som ligger närmast 

hemmet. Mätning av avstånd görs av kommunen med samma systemstöd för 

alla. Falköpings kommun utgår från elevens folkbokföringsadress vid 

skolplacering. 

2.3 Placering vid en skolenhet 

Barn- och utbildningsförvaltningen fastställer antalet skolplaceringar vid 

respektive enhet årligen. Antalet kan variera från år till år och även under 

året. Barn- och utbildningsnämnden är skyldig att placera 

grundskoleeleverna i enlighet med skollagen (2010:800). Bestämmelserna 

för förskoleklassen återfinns i 9 kap. 15§ skollagen. Bestämmelsen lyder: 

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens 

vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen 

skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en 

skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid 

en annan skolenhet inom sin grundskola. 

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om 

den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 

2.4 Urvalskriterier till förskoleklass 

Om vårdnadshavares önskemål om skolplacering inte kan tillmötesgås (t.ex. 

om det blir fler sökande än det finns platser på en skolenhet) tillämpar 

kommunen följande urvalskriterier i nämnd ordning: 
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1. Folkbokförd i Falköpings kommun 

2. Skolans upptagningsområde  

3. Syskonförtur 

4. Relativt avstånd till önskad skola. Man jämför varje elevs avstånd 

(gång- eller cykelavstånd) till sökt skola och närliggande skolor i 

relation med andra elevers motsvarande avstånd från hemmet. 

Urvalskriterierna är enhetliga för samtliga Falköpings kommuns 

grundskolor. 

2.5 Skolskjuts 

Val av skola kan påverka rätten till skolskjuts. För mer information om 

skolskjuts hänvisas till skolskjutsinformationen som finns på Falköpings 

kommuns hemsida www.falkoping.se. Där återfinns också kommunens 

riktlinjer för skolskjuts. 

Rätten till skolskjuts för elev i förskoleklass finns definierad i 9 kap. 15b§ 

skollagen:  

En elev i förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri 

skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 

utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till 

färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller 

någon annan särskild omständighet. 

Denna rätt gäller dock inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet 

än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en 

annan kommuns förskoleklass med stöd av 13 §. Om det kan ske utan 

organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen anordna 

skolskjuts även i dessa fall. 

Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts anordnas. 

Lag (2017:1115). 

 

 

 

http://www.falkoping.se/
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1. Ansökan om placering vid en skolenhet 
 

1.1 Ansökan från vårdnadshavare i aktivt skolval 

Alla vårdnadshavare för elever som är folkbokförda i Falköpings kommun 

och ska börja förskoleklass erbjuds att göra ett aktivt skolval. Om inget 

aktivt skolval görs, erbjuds placering på den skola som finns i 

upptagningsområdet.  

Skolvalet görs i första hand via e-tjänst. Vid behov av skriftlig ansökan 

finns även en pappersblankett att skriva ut på kommunens hemsida. 

Vårdnadshavares önskemål om skolplacering ska tillmötesgås så långt som 

möjligt med de begränsningar som följer av skollagen (9 kap kap. 15§ 

skollagen). 

En elev kan inte ansöka i förväg till en skolenhet. Alla ansökningar som 

inkommit under skolvalsperioden hanteras likvärdigt. Det spelar alltså ingen 

roll vilken dag ansökan inkommer under den tid skolvalet pågår. 

1.2 Vem omfattas av skolvalet 

Elever som ska börja i förskoleklass och som är folkbokförda i Falköpings 

kommun bjuds in till skolvalet. Skolvalet sker under hösten. Datum för 

skolvalet kan variera från år till år. 

1.3 Inflyttning eller önskemål om skolgång i annan 
kommun 

Elever som i samband med höstterminen ska flytta till Falköpings kommun 

ska ange elevens kommande folkbokföringsadress i ansökan. 

Elever från andra kommuner antas i mån av plats. Skolvalsprocessen ska 

vara avslutad innan placering erbjuds. 

1.4 Vårdnadshavare som inte inkommer med 
ansökan eller som inte är överens 

Frågor om skolval och placering i skola är av sådan art att det krävs att 

vårdnadshavarna är överens om placeringen. Om en elev har två 

vårdnadshavare ska båda godkänna en ansökan om skolval. 

Om vårdnadshavarna inte inkommer med önskemål om skolplacering eller 

vårdnadshavarna inte kommer överens om skolplacering, placeras eleven i 

en skolenhet nära hemmet (elevens folkbokföringsadress) i enlighet med 

punkt 2.4 Urvalskriterier för placering i förskoleklass. 
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1.5 Elevens placering då vårdnadshavares ansökan 
om skolplacering avslås 

Om en elev inte erbjuds en plats enligt vårdnadshavares förstahandsval 

kommer eleven att ges likvärdiga förutsättningar, som övriga sökanden till 

en viss skolenhet, att delta i urvalet för sitt eventuella andra- eller 

tredjehandsval o.s.v. 

Om vårdnadshavares samtliga önskemål om skolplacering avslås placeras 

eleven i en skolenhet nära hemmet. 

2. Placering vid skolenhet 
 

2.1 Bakgrund 

I Falköpings kommun är det barn- och utbildningsnämnden som ansvarar 

för att alla skolpliktiga barn blir erbjudna en plats i förskoleklass och i 

kommunal grundskola. Samtliga kommunala skolor använder sig av samma 

urvalskriterier vid placering av barn/elever. Skolplacering i förskoleklass i 

Falköpings kommun följer reglerna i 9 kap. 15§ skollagen. 

2.2 En skola nära hemmet 

Alla elever har rätt att bli placerade i en skola nära hemmet. Det kan finnas 

flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet. Det innebär 

därför inte alltid att eleven blir placerad i den skola som ligger närmast 

hemmet. Mätning av avstånd görs av kommunen med samma systemstöd för 

alla. Falköpings kommun utgår från elevens folkbokföringsadress vid 

skolplacering. 

2.3 Placering vid en skolenhet 

Barn- och utbildningsförvaltningen fastställer antalet skolplaceringar vid 

respektive enhet årligen. Antalet kan variera från år till år och även under 

året. Barn- och utbildningsnämnden är skyldig att placera 

grundskoleeleverna i enlighet med skollagen (2010:800). Bestämmelserna 

för förskoleklassen återfinns i 9 kap. 15§ skollagen. Bestämmelsen lyder: 

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens 

vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen 

skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en 

skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid 

en annan skolenhet inom sin grundskola. 

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om 

den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 
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1.4 Urvalskriterier till förskoleklass 

Om vårdnadshavares önskemål om skolplacering inte kan tillmötesgås (t.ex. 

om det blir fler sökande än det finns platser på en skolenhet) tillämpar 

kommunen följande urvalskriterier i nämnd ordning: 

1. Folkbokförd i Falköpings kommun 

2. Skolans upptagningsområde  

3. Syskonförtur 

4. Relativt avstånd till önskad skola. Man jämför varje elevs avstånd 

(gång- eller cykelavstånd) till sökt skola och närliggande skolor i 

relation med andra elevers motsvarande avstånd från hemmet. 

Urvalskriterierna är enhetliga för samtliga Falköpings kommuns 

grundskolor. 

1.5 Skolskjuts 

Val av skola kan påverka rätten till skolskjuts. För mer information om 

skolskjuts hänvisas till skolskjutsinformationen som finns på Falköpings 

kommuns hemsida www.falkoping.se. Där återfinns också kommunens 

riktlinjer för skolskjuts. 

Rätten till skolskjuts för elev i förskoleklass finns definierad i 9 kap. 15b§ 

skollagen:  

En elev i förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri 

skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 

utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till 

färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller 

någon annan särskild omständighet. 

Denna rätt gäller dock inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet 

än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en 

annan kommuns förskoleklass med stöd av 13 §. Om det kan ske utan 

organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen anordna 

skolskjuts även i dessa fall. 

Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts anordnas. 

Lag (2017:1115). 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Revidering av riktlinjer för placering i förskoleklass 
2023/2024 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden antar riktlinjer för placering i 

förskoleklass i Falköpings kommun, att börja gälla den 1 november 2023.  

Sammanfattning  

När barn ska börja i förskoleklass och kommunen ska placera dem i en skola,  

väger vårdnadshavarnas önskemål tungt. Skollagens skrivningar kring detta 

återfinns i 9 kap. 15 § (2010:800): 

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens 

vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen 

skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en 

skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en 

annan skolenhet. 

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om 

den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 

För att tydliggöra Falköpings kommuns hantering av placeringar i 

förskoleklass tog förvaltningen i samarbete med förvaltningens jurist under 

hösten 2021 fram en ny riktlinje som beslutades av nämnden i oktober 2021 

och som började gälla den 1 november 2021.  

Efter att Skolväsendets överklagandenämnd haft vissa synpunkter på 

kommunens placeringsbeslut inför läsåret 2022/2023, har nu riktlinjerna 

reviderats i enlighet med överklagandenämndens synpunkter. De synpunkter 

överklagandenämnden hade handlade om hanteringen av placering av elev 

som gjort eget val, men inte fått sina val tillgodosedda. När kommunen då 

istället placerade eleven i den skola vars upptagningsområde hen tillhörde, 

riskerade hen att ta plats på den skolan före andra elever som gjort eget val 

dit enligt överklagandenämnden. 

 

Alla vårdnadshavare som har barn som är födda år 2017 och därmed ska 

börja i förskoleklass hösten 2023 kommer att få erbjudande om att göra 

skolval i enlighet med de reviderade riktlinjerna. 



 

  2 (2) 

 

 

  

Bakgrund 

När barn ska börja i förskoleklass och kommunen ska placera dem i en skola,  

väger vårdnadshavarnas önskemål tungt. Skollagens skrivningar kring detta 

återfinns i 9 kap. 15 § (2010:800). 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen har sett över de riktlinjer som gällde för placeringen i 

förskoleklass 2022/2023 och förtydligat vad ett eget skolval innebär och hur 

skolvalsprocessen går till. Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att anta 

den reviderade riktlinjen att börja gälla den 1 november 2022. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

Lista de handlingar som ska skickas med kallelsen till de förtroendevalda 

och som därmed ska ligga till grund för nämndens beslut. 

Beslutsunderlagen listas i en punktlista med förvaltningens tjänsteutlåtande 

överst och sedan övriga dokument i fallande ordning utifrån datering. 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-04 

 Förslag till Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass läsåret 

2023/2024 

 Nu gällande Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass. 

Beslutet ska skickas till 

Grundskole- och förskolerektorer 

Skoladministratörer 

Förvaltningskontor 

 

 

 

Henrik Ader 

Verksamhetschef grundskola 
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§ 73 Dnr 2022/00958 

Programorganisation på Ållebergsgymnasiet läsåret 
2023/2024 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer programorganisation för 

Ållebergsgymnasiet läsåret 2023/2024 enligt nedan.  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa programorganisation 

för Ållebergsgymnasiet inför kommande läsår. 

 

Program Inriktning Antal elever Övrigt 

BA Husbyggnad 16   

BF Fritid och hälsa 

Pedagogiskt och socialt 

arbete 

25  

EK Ekonomi 

Juridik 

50  

EE Elteknik 16  

ES Musik 

Bild och Formgivning 

25+2 25 ES-platser samt  

2 sökbara  IMVES 

FT Personbil 

Karosseri och lackering 

16 

 

 

FS Försäljnings- och 

serviceprogrammet 

15 + 5 

 

 

15 sökbara platser till behöriga elever. 

Därutöver 5 platser till IM-yrk, ej 

sökbara. 

IN Produkt- och 

maskinteknik 

(Träteknik) 

14+2 

 

14 IN-platser samt  

2 sökbara  IMVIN 

 

NA Naturvetenskap 30 

 

 

SA Medier, information och 

kommunikation 

Samhällsvetenskap 

Beteendevetenskap 

50  

 

 

 

 

TE Informations- och 

medieteknik 

Design och 

Produktutveckling* 

50 

 

*Ersätter inriktningen 

Produktionsteknik. 
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Justerarnas signaturer 
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Samhällsbyggande och 

miljö 

VO  20+2 20 VO-platser samt  

2 sökbara  IMVVO 

 

IM Programinriktat val 

(IMV, se ovan) 

Yrkesintroduktion 

 

 

Individuellt alternativ                     

Språkintroduktion 

IMV se ovan 

 

IMYRKFS 5 

IMYRKIN 

12 

 

 

 

 

Gymnasiesär 

Hälsa vård och 

omsorg 

Individuellt 

program 

  
5 

 

5 

 

Summa 

sökbara 

platser: 

 351 

 

Varav:  

10 gysär  

20 IMY-

platser 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund 

Regeringen avser att ge Skolverket i uppdrag att ta fram regionala 

planeringsunderlag som stöd till huvudmännen. Underlagen ska innehålla 

tydliga bedömningar av behovet av ändringar i utbildningsutbudet. 

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 men ska tillämpas i 

fråga om utbildning som påbörjas 2025.  

 

 

 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 
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Vid högt söktryck kan utökning av ovan angivet antal ske på samtliga 

program, men det får ekonomiska konsekvenser: 

- Utökning på yrkesprogrammen kräver utökning av personal, APL-platser, 

utrustning och verkstadslokaler. 

- Även utökning på högskoleförberedande program kan kräva utökning av 

personal, undervisningslokaler och utrustning. 

Från och med läsåret 2023/2024 sker ytterligare en ekonomiskt krävande 

förändring: 

- För yrkesprogrammen tillkommer 200-300 poäng i undervisning då allas 

studieplaner från hösten 2023 omfattar grundläggande högskolebehörighet. 

Det innebär cirka två tjänster totalt i de aktuella ämnena då cirka 30% av 

Ållebergsgymnasiets yrkeselever har valt denna möjlighet tidigare.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-04 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Utbildning Skaraborg 

Verksamhetschef gymnasieskola 
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§ 107 Dnr 2021/00611  

Programorganisation på Ållebergsgymnasiet läsåret 
2022/2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Nämnden fastställer programorganisationen för Ållebergsgymnasiet 

läsåret 2022/2023 enligt nedanstående.  

Bakgrund 

Programorganisation för Ållebergsgymnasiet 2022/2023: 

Program Inriktning Antal elever Övrigt 

BA Husbyggnad 16 Antalet APL-platser hos den 

lokala byggbranschen 

begränsar elevantalet 

BF Fritid och hälsa 

Pedagogiskt och socialt arbete 

25  

 

EK Ekonomi 

Juridik 

50 Antalet platser kan utökas vid 

behov 

EE Elteknik 16  

ES Musik 

Bild och Formgivning 

16+2 16 ES-platser samt  

2 sökbara IMVES 

FT Personbil 

Karosseri och lackering 

16 

 

Lokalerna begränsar 

elevantalet 

FS Försäljning och service 15  

IN Produkt- och maskinteknik 

Träteknik 

14+2 

 

14 IN-platser samt  

2 sökbara IMVIN 

(16 platser inkl max 4 IMV 

enligt avtal med Kinnarps) 

NA Naturvetenskap 30 

 

  

SA Medier, information och 

kommunikation 

Samhällsvetenskap 

Beteendevetenskap 

50 Antalet platser kan utökas vid 

behov 

TE Informations- och medieteknik 

Produktionsteknik 

Samhällsbyggande och miljö 

40 

 

Antalet platser kan utökas vid 

behov 

VO Vård och omsorg 18+2 18 VO--platser samt  

2 sökbara  IMVVO 
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IM Programinriktat val (IMV, se 

ovan) 

Yrkesintroduktion 

 

 

 

Individuellt alternativ                     

Språkintroduktion 

IMV se ovan 

 

IMYRKHA 5 

IMYRKBF 5 

IMYRKIN 10 

 

 

IMYRK HA samläsning 

yrkeskurser med HA, övriga 

egna grupper inom IM. 

 

 

 

IMA och IMS ej sökbara 

 

Gymnasiesär 

Hälsa vård 

och omsorg 

Individuellt 

program 

  
5 

 

5 

 

Summa 

sökbara 

platser: 

 342 

 

Varav:  

10 gysär  

20 IMY-platser 

 

(IMY-platser kan utökas om 

platser finns på övriga program) 

 Övriga IM-platser ej sökbara. 

       

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag BUNAU 2021-10-12 § 75 

Protokollsutdrag BUN 2021-09-28 § 99  

Sammanställning elevantal Ållebergsgymnasiet september 2021 

  

 

Paragrafen skickas till  
Verksamhetschef gymnasieskola 

Utbildning Skaraborg 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Programorganisation på Ållebergsgymnasiet läsåret 
2023/2024 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer programorganisation för 

Ållebergsgymnasiet läsåret 2023/2024 enligt nedan.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fastställa programorganisation 

för Ållebergsgymnasiet inför kommande läsår. Programorganisationen för 

Ållebergsgymnasiet 2023/2024 föregriper inte utfallet av kommande 

dimensioneringsprocess men kan självklart anpassas utifrån riktlinjer och 

beslut som blir en konsekvens av denna. 

Program Inriktning Antal 

elever 

Övrigt 

BA Husbyggnad 16 Sökmässigt skulle vi kunna utöka, men 

branschrepresentanter i programråden säger nej.  

Branschen har svårt att ta emot alla 16 på APL.  

BF Fritid och hälsa 

Pedagogiskt och socialt arbete 

25  

EK Ekonomi 

Juridik 

50  

EE Elteknik 16  

ES Musik 

Bild och Formgivning 

25+2 25 ES-platser samt  

2 sökbara  IMVES 

FT Personbil 

Karosseri och lackering 

16 

 

Sökmässigt skulle vi kunna utöka, men på grund 

av lokaler kan vi inte ha fler än 16 elever per 

årskurs. 

FS Försäljnings- och 

serviceprogrammet 

15 + 5 

 

15 sökbara platser till behöriga elever. Därutöver 5 

platser till IM-yrk, ej sökbara. 
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(fd Handelsprogrammet)  Sökbara IMV-platser erbjuds om behöriga elever inte 

fyller de 15 platserna inför skolstart.  

IN Produkt- och maskinteknik 

(Träteknik) 

14+2 

 

14 IN-platser samt  

2 sökbara  IMVIN 

(Avtalet med Kinnarp reglerar antalet platser.) 

NA Naturvetenskap 30 

 

Utifrån innevarande års söktryck kan vi 

konstatera att vi behöver utöka platserna istället 

för att riskera ökade IKE-kostnader.  

SA Medier, information och 

kommunikation 

Samhällsvetenskap 

Beteendevetenskap 

50  

 

 

 

 

TE Informations- och medieteknik 

Design och 

Produktutveckling* 

Samhällsbyggande och miljö 

50 

 

*Ersätter inriktningen Produktionsteknik. 

 

Kurser inom produktionsteknik erbjuds inom 

individuellt val för TE, Industriprogrammet samt 

inom IMYRK. 

VO  20+2 20 VO-platser samt  

2 sökbara  IMVVO 

 

IM Programinriktat val (IMV, se 

ovan) 

Yrkesintroduktion 

 

 

Individuellt alternativ                     

Språkintroduktion 

IMV se 

ovan 

 

IMYRKF

S 5 

IMYRKI

N 12 

 

 

IMYRK FS samläsning yrkeskurser med FS 

IMYRKIN egen grupp inom IM 

 

 

IMA och IMS ej sökbara 

Gymnasiesär 

Hälsa vård 

och omsorg 

Individuellt 

program 

  
5 

 

5 

 

Summa 

sökbara 

platser: 

 351 

 

Varav:  

10 gysär  

20 IMY-

platser 

 

 

 

 

 

(IMY-platser kan utökas om platser finns på övriga 

program) 

Övriga IM-platser ej sökbara. 
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Bakgrund 

Regeringen avser att ge Skolverket i uppdrag att ta fram regionala 

planeringsunderlag som stöd till huvudmännen. Underlagen ska innehålla 

tydliga bedömningar av behovet av ändringar i utbildningsutbudet. 

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 men ska tillämpas i 

fråga om utbildning som påbörjas 2025.  

Specialidrott 

Ållebergsgymnasiet undersöker just nu möjligheten att erbjuda e-sport som 

specialidrott (LIU). Detta kommer i så fall att i likhet med fotboll LIU 

erbjudas på samtliga program (utom IM). 

 

Undervisningslokaler 

Lektionssalarna i Hus F är ursprungligen byggda för grundskoleelever, som 

är avsevärt mycket mindre än t ex en fullvuxen 18-åring. Detta gör att det 

inte ryms 30 gymnasieelever i dessa salar med möjlighet att bibehålla 

studiero och utrymme för läraren att cirkulera i lokalen. Fler stora salar 

skulle kunna frigöras i Hus B om Lärcenter får annan lokal till sin 

Guldsmedutbildning.  

 

Förvaltningens bedömning 

Redogör för hur förvaltningen har resonerat mot bakgrund av de fakta och 

förutsättningar som beskrivs i bakgrunden. Redogör för de slutsatser som har 

gjorts och hur förvaltningens förslag till beslut motiveras.  

Presentera gärna alternativa förslag och redogör sedan för vilket alternativ 

som förvaltningen förespråkar.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Vid högt söktryck kan utökning av ovan angivet antal ske på samtliga 

program, men det får ekonomiska konsekvenser: 

- Utökning på yrkesprogrammen kräver utökning av personal, APL-

platser, utrustning och verkstadslokaler. 

- Även utökning på högskoleförberedande program kan kräva utökning 

av personal, undervisningslokaler och utrustning. 

Från och med läsåret 2023/2024 sker ytterligare en ekonomiskt krävande 

förändring: 

- För yrkesprogrammen tillkommer 200-300p i undervisning då allas 

studieplaner från hösten 2023 omfattar grundläggande 

högskolebehörighet. Det innebär ca 2 tjänster totalt i de aktuella 

ämnena då ca 30% av Ållebergsgymnasiets yrkeselever har valt 

denna möjlighet tidigare.  
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Beslutsunderlag 

Lista de handlingar som ska skickas med kallelsen till de förtroendevalda 

och som därmed ska ligga till grund för nämndens beslut. 

Beslutsunderlagen listas i en punktlista med förvaltningens tjänsteutlåtande 

överst och sedan övriga dokument i fallande ordning utifrån datering. 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-04 

 

Beslutet ska skickas till 

Utbildning Skaraborg 

Verksamhetschef gymnasieskola 

 

 

 

 

Torbjörn Karlsson 

Verksamhetschef gymnasieskola 
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§ 74 Dnr 2022/00959 

Plan för introduktionsprogram Ållebergsgymnasiet 
2023/2024 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer planen för 

introduktionsprogram vid Ållebergsgymnasiet 2022/2023. 

Sammanfattning 

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in 

på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. 

Hemkommunen är skyldig att erbjuda obehöriga elever plats på 

introduktionsprogram till och med vårterminen det år man fyller 20 år.  

Det finns fyra olika introduktionsprogram (IM): 

 Programinriktat val (IMV) 

 Yrkesintroduktion (IMY) 

 Individuellt alternativ (IMA) 

 Språkintroduktion (IMS) 

 

Enligt 17 kap. 3 § skollagen (2010:800) ska, utöver vad som gäller för all 

gymnasieutbildning, syftet med de olika introduktionsprogrammen vara 

- programinriktat val att elever ska få en utbildning som är inriktad 

mot ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska 

kunna antas till det programmet, 

- yrkesintroduktion att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som 

underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som 

leder till studier på ett yrkesprogram, 

- individuellt alternativ att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, 

annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden, och 

- språkintroduktion att ge nyanlända ungdomar en utbildning med 

tyngdpunkt i det svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå 

vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.  

Bakgrund 

Enligt skollagen ska utbildning på introduktionsprogram följa en plan som 

beslutas av huvudmannen. I planen för introduktionsprogrammen ska det för 

varje introduktionsprogram finnas en beskrivning av utbildningens syfte, 

längd och huvudsakliga innehåll.   

Förvaltningens bedömning 

Den föreslagna planen för introduktionsprogram vid Ållebergsgymnasiet 

läsåret 2023/2024 uppfyller skollagens krav, varför förvaltningen föreslår 

barn- och utbildningsnämnden att fastställa densamma. 
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-10-04 

 Förslag till Plan för introduktionsprogram Ållebergsgymnasiet 

2023/2024. 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Verksamhetschef gymnasieskola 

Rektor för introduktionsprogrammet vid Ållebergsgymnasiet 
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Plan för utbildning på 

introduktionsprogram hos 

Falköpings kommun 

 
Fastställd av barn- och utbildningsnämnden den XX XX 2022 

Gäller utbildning på introduktionsprogram från juli 2023. 
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Inledning 

Följande plan gäller för utbildning på de Introduktionsprogram som Falköpings kommun är 

huvudman för, och som påbörjas efter 1 juli 2023. Utbildning som påbörjats före detta datum 

följer den plan för utbildning som gällde då eleven skrevs in på det aktuella 

introduktionsprogrammet. Detta innebär att en enskild elevs individuella studieplan är 

upprättad utifrån den plan som gällde när inskrivning skedde. En elev som byter 

introduktionsprogram (eller gör studieavbrott och återkommer) kan då komma att byta plan 

för utbildning, om det har kommit en ny sådan sedan förra inskrivningen.  

 

Beskrivningarna av de enskilda introduktionsprogrammens utformning och innehåll i Del 1 är 

fastställda av Barn- och utbildningsnämnden i Falköpings kommun den xx xx 2022. 

Kommunen erbjuder alla de fyra möjliga programmen: Programinriktat val (IMV), 

Yrkesintroduktion (IMY), Individuellt alternativ (IMA) och Språkintroduktion (IMS). 

 

De allmänna redogörelserna i Del 2 följer Skollagen, Gymnasieförordningen, Läroplanen för 

de frivilliga skolformerna och Skolverkets föreskrifter och allmänna råd. Om det finns 

eventuella felaktigheter i detta dokument, är det dock alltid lag och förordning som gäller. 

 

Planen för utbildning på Introduktionsprogram ska revideras årligen i oktober månad, inför 

nästa läsår. 
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Del 1 – Planer för de olika 

introduktionsprogrammen vid 

Ållebergsgymnasiet 

Plan för Programinriktat val (IMV) vid 

Ållebergsgymnasiet 

Kommunen är skyldig att erbjuda Programinriktat val, i egen regi eller genom samverkan, till 

de elever som är behöriga till det.  

Utbildningens syfte 

Syftet med Programinriktat val är att elever som är behöriga för detta, ska få en utbildning 

som är inriktad mot ett visst nationellt program, och ska så snart som möjligt kunna antas till 

det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara 

ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. 

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till Programinriktat val erbjuds 

detta.  

Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Det 

sistnämnda innebär att utbildningen planeras i förväg och är sökbar. Om den utformas för en 

enskild elev behöver den inte planeras i förväg. 

Behörighet 

En elev är behörig till Programinriktat val om den har godkända betyg i antingen:  

 svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska, samt minst tre andra 

ämnen, eller; 

 svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska, samt minst fyra 

andra ämnen.  

Utbildningens längd 

En elev på Programinriktat val ska så snart som möjligt bli behörig till det nationella program 

man läser mot. Tiden är dock inte reglerad, och kan variera utifrån elevens förutsättningar. Ett 

riktmärke är dock att eleven efter sitt första år ska kunna antas till det nationella programmet. 

Detta sker som senast vårterminen det år då eleven fyller 20 år. 

Utbildningens innehåll 

Eleven läser de grundskoleämnen som behövs för att bli behörig till det nationella 

programmet, samt alla eller ett urval av de gymnasiekurser som ingår på det nationella 

programmet. 

Om eleven läser mot ett yrkesprogram kan det även ingå APL, dock inte nödvändigtvis i 

samma omfattning som för ordinarie elever på yrkesprogrammet. 
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Organisation 

Programinriktat val får utformas för en grupp elever eller för en enskild elev (Skollagen kap 

17 §4). Programinriktat val på Ållebergsgymnasiet erbjuds i första hand för enskild elev, där 

det finns plats på nationella program. Detta innebär att planeringen för en enskild elev sker 

vid skolstart, då den individuella studieplanen upprättas. Flera elever kan ha samma 

planering. Det kan också komma att erbjudas sökbara grupplatser, beroende på möjligheterna. 

Sökbara grupplatser förekommer i övrigt inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg. 

 

Elever på Programinriktat val läser in de grundskoleämnen som krävs för behörighet, med 

målet att vara klara så snart som möjligt. Gymnasiekurserna läses med befintlig grupp på det 

nationella program som utbildningen är riktad mot. Individuella anpassningar av studieplanen 

kan förekomma. 

 

En elev på Programinriktat val tillhör ett IMV-program under den rektor som det nationella 

programmet tillhör. Det är således den rektorn med tillhörande mentorer och elevhälsoteam 

som ansvarar för eleven, och inte rektor för övriga IM-program. 

Platsen för utbildningen 

Utbildningen förläggs till Ållebergsgymnasiet. 

Övergångar 

När eleven uppnått behörighet till det nationella programmet antas eleven formellt av det 

nationella programmets rektor. Om en elev ej uppnår behörighet efter sitt första år hålles 

elevhälsokonferens där den fortsatta studiegången diskuteras. Vid behov sker övergång till 

annat introduktionsprogram. 

Utbildningen i relation till övriga introduktionsprogram 

Programinriktat val skiljer sig från de andra introduktionsprogrammen genom att det har 

behörighetskrav och att studierna i huvudsak följer det nationella program som det är riktat 

mot. Programinriktat val är på så sätt den snabbaste vägen in på ett nationellt yrkesprogram 

för en elev som inledningsvis saknar behörighet. Vad gäller studieförberedande program är 

detta beroende av hur många betyg eleven har utöver grundkraven för Programinriktat val. 

Samverkan  

Samverkan kring Programinriktat val sker framförallt med de nationella program där det finns 

plats för eleverna. 

Efter Programinriktat val (IMV) 

Efter Programinriktat val blir eleverna antagna på det nationella programmet med målet att nå 

gymnasieexamen.   
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Plan för Yrkesintroduktion (IMY) vid Ållebergsgymnasiet 

Kommunen är skyldig att erbjuda Yrkesintroduktion. 

Utbildningens syfte 

Syftet med Yrkesintroduktion är att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar 

för eleven att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett nationellt 

yrkesprogram. (Skollagen kap 17 §3) 

Behörighet 

Yrkesintroduktion står öppen för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för 

behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Det står dock inte öppet för ungdomar som ska 

erbjudas Språkintroduktion. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga 

skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till 

Yrkesintroduktion. (Skollagen kap 17 §11) 

Utbildningens längd 

Längden på utbildningen Yrkesintroduktion är inte reglerad i några statliga bestämmelser. På 

Ållebergsgymnasiet är dock utbildningens längd lokalt reglerad till mellan 1 och 3 år. 

Utbildningens längd avgörs inom denna ram av elevens individuella förutsättningar och mål, 

vilket kan innebära att eleverna går olika lång tid i utbildning. 

  

Utbildningstiden för en enskild elev fastställs genom den Individuella studieplanen. 

 

Utbildningens huvudsakliga innehåll 

Yrkesintroduktion ska i huvudsak innehålla yrkesinriktad utbildning. Den får innehålla hela 

eller delar av kurser i karaktärsämnen och gymnasiegemensamma ämnen som ingår i 

gymnasieskolans nationella yrkesprogram eller annan yrkesinriktad utbildning. 

Utbildningen ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik. 

Hela utbildningen får skolförläggas om huvudmannen bedömer att detta uppenbart bäst 

gynnar eleven. 

Yrkesintroduktion får också innehålla grundskolämnen som eleven saknar godkända betyg i. 

Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i 

utbildningen. (Gymnasieförordningen 6 kap. 5§) 

Organisation 

Yrkesintroduktion får utformas för en grupp elever eller för en enskild elev (Skollagen kap 17 

§4). På Ållebergsgymnasiet erbjuds Yrkesintroduktion i första hand för enskild elev, vilket 

innebär att planering sker vid utbildningens start. Eventuellt kan grupp i begränsad omfattning 

också vara aktuellt. Denna blir då sökbar, där urval och mottagande styrs av skolan. 
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Yrkesintroduktion erbjuder en flexibel och anpassad utbildning där eleven kan erbjudas olika 

studietakt och innehåll utifrån elevens förutsättningar, behov och mål, på kort såväl som lång 

sikt. 

Platsen för utbildningen 

Utbildningen förläggs i huvudsak till Ållebergsgymnasiet. Lärlingsliknande utbildning kan 

förekomma. 

Arbetslivets efterfrågan 

Huvudmannen organiserar Yrkesintroduktion i samverkan med praktikplatserna. 

På Ållebergsgymnasiets Yrkesintroduktion finns praktikplatssamordnare som planerar och 

följer upp elevers APL och praktik i nära samverkan med praktikplatserna. 

Inriktning 

Yrkesintroduktion består av yrkesutbildning och yrkeskurser från vissa nationella program. 

För enskilda elever kan det finns enstaka platser i samverkan med skolans nationella 

yrkesprogram. 

Struktur och upplägg 

Utbildningens övergripande struktur är studier i yrkeskurser, yrkesutbildning, 

behörighetsgivande ämnen för grundskolan samt praktik. 

Elever som läser programmet bildar en klass, men enstaka platser kan även finnas för enskilda 

elever på nationella yrkesprogram. 

Utifrån elevens förutsättningar görs en individuell bedömning av vilken inriktning kring 

yrkesutbildning eller karaktärsämnen i gymnasieskolans nationella program eleven ska 

studera. Likaså görs en individuell bedömning av vilka behörighetsgivande ämnen respektive 

elev är i behov av och önskar studera. Därefter gör eleven tillsammans med 

praktiksamordnare en analys av vilken praktikplats som är lämplig. Utöver detta erbjuds 

andra insatser i syfte att gynna elevens utveckling mot målen. 

Utbildningen i relation till övriga introduktionsprogram 

Yrkesintroduktion skiljer sig från de andra introduktionsprogrammen genom sitt fokus på 

arbetslivet, antingen direkt mot arbetsmarknaden eller via ett nationellt yrkesprogram. 

Övergångar 

Om eleven uppnår behörighet till ett nationellt program eller till Programinriktat val kan 

eleven söka till dessa. En elev på Yrkesintroduktion kan också gå över till Individuellt 

alternativ. I annat fall sker övergång till arbetsmarknad, annan utbildning eller andra insatser. 

Övergångar planeras i nära samarbete med andra aktuella aktörer. 
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Samverkan  

Samverkan sker med arbetsmarknad och näringsliv, andra kommunala aktörer och med 

skolans nationella yrkesprogram. 

 

Efter Yrkesintroduktion (IMY) 

Elever på Yrkesintroduktion får en god inblick i arbetslivet och dess förutsättningar, hur olika 

branscher ser ut och vilka vägar som kan leda dem vidare till deras mål. Eleverna kan gå 

vidare till ett nationellt yrkesprogram, Programinriktat val, Individuellt alternativ, 

vuxenutbildning, annan utbildning eller direkt till yrkeslivet.  
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Plan för Individuellt alternativ (IMA) vid 

Ållebergsgymnasiet 

Kommunen är skyldig att erbjuda Individuellt alternativ 

Utbildningens syfte 

Syftet med Individuellt alternativ är att elever ska gå vidare till Yrkesintroduktion, annan 

fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. (Skollagen kap 17 §3) 

Behörighet 

Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för 

behörighet till ett yrkesprogram. Det står dock inte öppet för ungdomar som ska erbjudas 

Språkintroduktion. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns särskilda skäl, får 

ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till Individuellt 

alternativ. (Skollagen kap 17 §11) 

Utbildningens längd 

Längden på utbildningen på Individuellt alternativ är inte reglerad i några statliga 

bestämmelser. På Ållebergsgymnasiet är dock utbildningens längd lokalt reglerad till mellan 1 

och 3 år. Varje elevs individuella förutsättningar och mål är utgångspunkt för utbildningen, 

vilket innebär att eleverna inom denna ram går olika lång tid i utbildning. 

 

Utbildningstiden för en enskild elev fastställs genom den Individuella studieplanen. 

Utbildningens huvudsakliga innehåll 

Individuellt alternativ ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Utbildningen 

får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i, och hela eller delar av 

kurser i gymnasiets karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen. Även andra insatser 

som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen. 

(Gymnasieförordningen 6 kap. 6§) 

Individuellt alternativ erbjuder en anpassad utbildning avseende studietakt, omfattning och 

innehåll. Utbildningen utgår från elevernas förutsättningar och behov.  

Organisation 

Individuellt alternativ ska utformas för enskild elev (Skollagen kap 17 §4). Individuellt 

alternativ erbjuder en flexibel och anpassad utbildning där eleven kan erbjudas olika 

studietakt och innehåll utifrån elevens förutsättningar, behov och mål på kort såväl som lång 

sikt. 

Plats för utbildning 

Utbildningen förläggs till Ållebergsgymnasiet. 
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Struktur och upplägg 

Utbildningens övergripande struktur är studier i grundskoleämnen.  

Elever som läser programmet bildar en klass. 

Individuellt alternativ vänder sig i första hand till elever med olika behov av särskilt stöd, 

elever med stora kunskapsbrister eller elever med svag motivation. Praktik kan förekomma 

som inslag, med syfte att vidga elevens erfarenhet och skapa motivation för framtiden.  

Utbildningen kan undantagsvis också vara ett alternativ för elever som vill nå behörighet för 

vissa nationella program.  

Utbildningens uppföljning 

Elevens utveckling följs regelbundet upp. Stor uppmärksamhet riktas vid uppföljningen på 

elevens mål med sin utbildning. Det kan då aktualiseras att eleven övergår till ett nationellt 

program eller till annat introduktionsprogram.  

Övergångar 

Elever på Individuellt alternativ kan övergå till annat introduktionsprogram, om 

förutsättningar för detta finns. 

Elever som når behörighet till nationellt program ska som regel avsluta sina studier på 

individuellt alternativ, så snart det finns möjlighet till detta. 

För elever som ej går vidare till andra introduktionsprogram eller nationellt program inom den 

tidsram som medger detta, planeras övergång till vuxenutbildning, yrkesliv eller andra 

insatser efter skolans slut. 

Utbildningen i relation till övriga introduktionsprogram 

Individuellt alternativ vänder sig i första hand till elever med behov av särskilt stöd, elever 

med stora kunskapsbrister eller elever med svag motivation. Övriga introduktionsprogram har 

mer specifika mål, medan Individuellt alternativ generellt riktar sig till den grupp elever som 

står längst från att komma vidare till gymnasiestudier. 

Samverkan  

Samverkan sker med övriga introduktionsprogram, och andra aktörer som arbetar med 

målgruppen för Individuellt alternativ. 

Efter Individuellt alternativ (IMA) 

Efter Individuellt alternativ går eleven vidare till andra utbildningsinsatser eller insatser som 

syftar till etablering på arbetsmarknaden. 
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Plan för Språkintroduktion (IMS) 

Kommunen är skyldig att erbjuda Språkintroduktion. 

Utbildningens syfte 

Syftet med Språkintroduktion är att ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning 

med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå vidare i 

gymnasieskolan eller till annan utbildning. (Skollagen kap 17 §3) 

Behörighet 

Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som 

krävs för behörighet till yrkesprogram och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det 

svenska språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Om det finns 

särskilda skäl får även andra elever gå Språkintroduktion. (Skollagen kap 17 §11) 

Utbildningens längd 

Utbildningens längd regleras indirekt genom Gymnasieförordningen kap 6 §7: ”Inför 

mottagandet av en elev till språkintroduktion ska huvudmannen i god tid göra en bedömning 

av elevens språkkunskaper. Huvudmannen ska fortlöpande bedöma elevens 

kunskapsutveckling i övriga ämnen för att eleven så snart som möjligt ska komma vidare i sin 

utbildning”. På Ållebergsgymnasiet är utifrån detta utbildningens längd lokalt reglerad till 

mellan 1 och 2 år. Utbildningens längd avgörs inom denna ram av elevens individuella 

förutsättningar och mål, vilket kan innebära att eleverna går olika lång tid i utbildning. 

 

Utbildningstiden för en enskild elev fastställs genom den Individuella studieplanen. 

Utbildningens innehåll 

Från och med 20 juli 2018 ska elever på Språkintroduktion få undervisning i enbart Svenska 

eller Svenska som andraspråk endast under en kort inledande period. Därefter ska 

Språkintroduktion också innehålla ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta 

utbildning (Gymnasieförordningen kap 6 §8). 

Språkintroduktion erbjuder en flexibel och anpassad utbildning avseende studietakt, 

omfattning och innehåll. Utbildningen tar sin utgångspunkt i elevens förutsättningar och 

behov.  

 

En elev på Ållebergsgymnasiets Språkintroduktion läser i första hand grundskoleämnen, med 

målet att gå vidare till andra introduktionsprogram, nå behörighet till nationella program eller 

kunna gå vidare till annan utbildning. Beroende på elevens förutsättningar och behov, kan 

denne också komma att läsa vissa gymnasiekurser. 

 

För elever som inte nått behörighet till nationellt program inom den tidsram som medger 

sådan övergång, kan inslag av praktik förekomma, med syfte att förbereda för yrkeslivet. 
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Organisation 

Språkintroduktion ska utformas för en enskild elev. (Skollagen kap 17 kap §4) 

Språkintroduktion erbjuder en flexibel och anpassad utbildning där eleven kan erbjudas olika 

studietakt och innehåll utifrån elevens förutsättningar, behov och mål på kort såväl som lång 

sikt. 

Platsen för utbildningen 

Utbildningen förläggs till Ållebergsgymnasiet. 

Organisation för mottagande 

Huvudmannen följer Skolverkets anvisningar och kommunens riktlinjer för mottagande av 

nyanlända elever. Det innebär bland annat att det finns en etablerad organisation för 

mottagande av elever som kan vara aktuella för språkintroduktion. Denna organisation är väl 

känd hos alla övriga verksamheter inom kommunen som kommer i kontakt med elever som 

kan vara aktuella för Språkintroduktion. 

Kartläggning av elever 

Kommunens Centrum För Flerspråkighet (CFF) och skolan kartlägger elevens bakgrund i 

följande avseenden: 

 tidigare skolgång 

 modersmål 

 svenska (muntliga samt läs- och skrivfärdigheter) 

 andra språk 

 eventuell arbetserfarenhet 

 livserfarenhet 

 hälsa 

 annat 

Om möjligt genomförs kartläggningen på elevens starkaste språk. Vid kartläggningen 

tydliggörs elevens skolbakgrund, samtidigt som eleven ges möjlighet att visa sina styrkor och 

förmågor.  

I samband med skolstart på Språkintroduktion genomförs även en hälsokartläggning av 

skolsköterska där plan för eventuell vaccinering genomförs. 

Utbildningens organisation 

Den inledande kartläggningen är utgångspunkt för elevens studietakt, omfattning och 

innehåll. 

Elevens studier planeras utifrån dennes mål, såväl på kort som på lång sikt, med sin 

utbildning. 
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Bedömning av språkkunskaper 

Elevens språkkunskaper bedöms av lärare mot kunskapskraven för grundskolans svenska och 

svenska som andra språk. 

 

Övergångar 

Om eleven når behörighet till nationellt program kan eleven söka till sådant inför 

nästkommande läsår. I annat fall sker övergång till annat introduktionsprogram, 

vuxenutbildningen, annan utbildning eller arbetsmarknaden när studietiden är slut, allt 

beroende på elevens mål och förutsättningar. 

Språk 

Skolan erbjuder studiehandledning i flera språk. 

Utbildningen i relation till övriga introduktionsprogram 

Språkintroduktion är till för nyanlända elever som saknar behörighet till gymnasiets nationella 

program. Sådana nyanlända elever är hänvisade till språkintroduktion, men kan efterhand 

övergå till andra introduktionsprogram eller annan fortsatt utbildning. 

Samverkan  

Samverkan sker med övriga introduktionsprogram och andra aktörer som arbetar med 

nyanlända elever. 

Efter Språkintroduktion (IMS) 

Efter Språkintroduktion kan eleverna gå vidare till ett annat introduktionsprogram, ett 

nationellt program, till den kommunala vuxenutbildningen, till annan utbildning eller till 

yrkeslivet. 
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Del 2 - Allmänt om 

Introduktionsprogrammen utifrån 

Skolverket 

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt 

program, eller leda till att de kan få ett arbete. Huvudregeln är att elever som är behöriga till 

nationellt program inte får gå ett introduktionsprogram. Hemkommunen är skyldig att erbjuda 

obehöriga elever plats på introduktionsprogrammen, och utbildning kan påbörjas till och med 

vårterminen det år man fyller 20 år. Utbildningen är på heltid, och ska enligt lag innehålla 

minst 23 timmar i garanterad undervisningstid. 

Alla elever följer en individuell studieplan, som baseras på gällande plan för utbildning. På 

introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig, eftersom det inte 

finns något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad 

utbildningen ska innehålla.  

Behörighetskrav till de nationella programmen  

För samtliga nationella program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andra 

språk, matematik och engelska. Utöver dessa tre betyg krävs följande för de olika 

programmen:  

 För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i fem andra valfria ämnen.  

 För behörighet till det estetiska programmet krävs godkända betyg i nio andra ämnen.  

 För behörighet till det ekonomiska programmet, humanistiska programmet och 

samhällsvetenskapliga programmet krävs godkända betyg i geografi, historia, 

samhällskunskap, religionskunskap och fem andra ämnen.  

 För behörighet till det naturvetenskapliga programmet och tekniska programmet krävs 

godkända betyg i biologi, fysik, kemi och sex andra ämnen.  

Det finns fyra introduktionsprogram 

Programinriktat val (IMV)  

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst 

nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. 

Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara antingen ett yrkesprogram 

eller ett högskoleförberedande program. 

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds 

programmet. En elev är behörig som har följande godkända betyg: 

 svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra 

ämnen,  

 svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra 

ämnen.  
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Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Det 

sistnämnda innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den utformas 

för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg. Riksrekrytering får beslutas av 

Skolverket enbart i de fall då utbildningen utformas för en grupp elever. 

Yrkesintroduktion (IMY) 

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett 

yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram 

eller få ett arbete. Eleven ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är 

behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. På yrkesintroduktion kan 

även kurser från nationella yrkespaket ingå. 

 

Yrkesintroduktion kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Det 

sistnämnda innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den utformas 

för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg. 

Individuellt alternativ (IMA) 

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar 

som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och/eller svag 

motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder 

dem för annan utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar 

godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra 

insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik. 

Från och med 20 juli 2018 ska elever på individuellt alternativ kunna läsa kurser i 

gymnasieämnen om eleven har förutsättning att klara dem (Gymnasieförordningen kap 6 §6). 

Språkintroduktion (IMS) 

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige och räknas som 

nyanlända. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till 

något nationella program i gymnasieskolan, andra introduktionsprogram eller till annan 

utbildning. 

Det har skett ändringar i gymnasieförordningen som innebär att elever på språkintroduktion 

bara ska få undervisning i enbart svenska eller svenska som andraspråk under en kort 

inledande period. Därefter ska utbildningen baseras på den inledande bedömning som görs 

och de ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning 

(Gymnasieförordningen 6 kap. 8§). Dessa ändringar började gälla för utbildning påbörjad 

efter 30 juni 2019. 

 

Enligt Skollagen 17 kap. 14a§, som trädde i kraft 1 juli 2018, men tillämpas på utbildning 

som påbörjas från och med 1 juli 2019, ska nyanlända elevers kunskaper bedömas när de tas 

emot vid introduktionsprogrammet språkintroduktion. Det innebär att elevens bakgrund, 

skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter ska kartläggas. 

I vissa fall är elevens kunskaper redan kända och därför ska en bedömning endast göras om en 

sådan bedömning inte är uppenbart onödig. Bedömningen ska göras skyndsamt och ligga till 

grund för den individuella studieplanen som ska vara klar inom två månader från 

mottagandet. 
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Planer för utbildning vid enskilda introduktionsprogram 

Det ska enligt Skollagen kap 17 §2 finnas en plan för varje introduktionsprogram som 

huvudmannen anordnar. 

Planen för utbildningen ska innehålla:  

 Vilket syfte utbildningen har 

 Utbildningens längd 

 Vad som ska vara utbildningens huvudsakliga innehåll 

 Hur utbildningen skiljer sig från eventuella andra introduktionsprogram huvudmannen 

har 

 Hur grundskolan och gymnasieskolan ska samverka med varandra 

 Hur eleverna ska kunna gå vidare från introduktionsprogrammet till ett nationellt 

program, till den kommunala vuxenutbildningen, annan utbildning eller till yrkeslivet. 

Individuella studieplaner (för varje enskild elev) 

Från och med 20 juli 2018 ska enligt Gymnasieförordningen kap 1 §7 den individuella 

studieplanen innehålla: 

• Utbildningens mål och längd 

• Studieväg (IMV, IMY, IMA eller IMS) 

• När det är aktuellt: det program (IMV och IMY) eller yrkesområde (IMY) som 

utbildningen inriktas mot 

• Vilka kurser eleven ska läsa 

• Om eleven läser grundskoleämnen, vilka ämnen 

• Delar av kurser, annan yrkesutbildning, praktik och andra insatser som är gynnsamma 

för elevens kunskapsutveckling 

Det är viktigt att utbildningen planeras utifrån elevens förutsättningar, behov och mål och att 

eleven får vara delaktig i processen. Vid behov ska elevens individuella studieplan revideras, 

så att den alltid är aktuell. (Observera att det är den individuella studieplanen som reglerar 

utbildningens längd och innehåll för den enskilda eleven). När eleven sedan lämnar 

introduktionsprogrammet utfärdas ett gymnasieintyg med utgångspunkt i den individuella 

studieplanen. 

 

Känslig information bör inte finnas i studieplanen 

Den individuella studieplanen är ett planeringsunderlag för eleven och skolans personal. För 

att all skolpersonal ska kunna använda studieplanen är det en fördel om den inte innehåller 

känslig information. Om man skriver in känslig information i studieplanen kan uppgifterna i 

den behöva sekretessprövas innan den kan lämnas ut. 
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Eleverna har rätt till en minsta garanterad 

undervisningstid på 23 timmar i veckan 

Elever på introduktionsprogrammen har rätt till en minsta garanterad undervisningstid på 23 

timmar i veckan (Skollagen kap 17 §6). Det motsvarar undervisningstiden på 

gymnasieskolans yrkesprogram. Eftersom introduktionsprogrammen har olika syften ska 

innehållet i utbildningen, och därmed undervisningen, utformas utifrån elevens behov och i 

linje med den plan för utbildning som huvudmannen upprättat. 

Elever som har förutsättningar att tillgodogöra sig mer undervisningstid kan behöva det för att 

uppfylla utbildningens syfte. Utbildningens omfattning får minskas för en elev som begär det 

om huvudmannen för utbildningen bedömer att det finns särskilda skäl. Huvudmannen är 

kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. 

Rätten att fullfölja sin utbildning 

En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos 

huvudmannen enligt den plan för utbildningen som gällde när han eller hon började 

utbildningen. Från och med den 1 juli 2018 har eleven också rätt att fullfölja utbildningen 

enligt den individuella studieplanen, eftersom den individuella studieplanen på ett mer precist 

sätt beskriver elevens mål med utbildningen. Om eleven har medgett att den individuella 

studieplanen ändras, har eleven rätt att fullfölja utbildningen enligt den ändrade planen. Om 

eleven flyttar och byter huvudman ska rätten att fullfölja utbildningen utgå ifrån både den nya 

huvudmannens utbildningsplan och den nya individuella studieplanen. 

Gymnasieintyg 

Efter avslutad utbildning på ett introduktionsprogram ska rektorn utfärda ett gymnasieintyg 

som visar vilken utbildning en elev har fått. 

Från 20 juli 2018 ska det framgå av intyget utbildningens mål, samtliga betyg som eleven har 

fått och andra insatser som har ingått i den individuella studieplanen (Gymnasieförordningen 

kap 8 §21). Om utbildningen har inriktats mot ett särskilt yrkesområde ska det framgå vilket 

yrkesområde. 

En elev som avbryter sin utbildning på ett introduktionsprogram, inte fullföljer utbildningen 

enligt sin individuella studieplan, eller övergår till ett nationellt program ska få en 

sammanställning av vilka delar av utbildningen eleven har fullföljt jämfört med sin 

individuella studieplan. 

Nytt slutbetyg efter introduktionsprogram 

En elev som har fått betyg i ett eller flera av grundskolans ämnen genom studier på 

introduktionsprogram i gymnasieskolan har rätt att få ett nytt slutbetyg. Det är rektorn för 

gymnasieskolan som utfärdar det nya slutbetyget. 

Utdrag ur betygskatalogen 

Den som har slutfört ett yrkespaket ska kunna få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka 

kurser eller delkurser som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som 

personen har fått på de olika kurserna. Listan över kurser i utdraget ger inte alltid tillräcklig 
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vägledning för att en arbetsgivare ska kunna bedöma en arbetssökandes yrkeskompetens. 

Utdraget ur betygskatalogen bör därför kompletteras med en bilaga som tydligt redogör för 

elevens yrkeskunnande och vilket yrkesområde som utbildningen är avsedd för. 

Närvaro, frånvaro och utskrivning 

Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men en elev som valt att skriva in sig har 

närvaroplikt. Utbildningen är på heltid, och rätten till studiemedel förutsätter att eleven har 

full närvaro. Frånvaro rapporteras kontinuerligt, och både giltig och ogiltig frånvaro ska enligt 

lag utredas. Vid behov kontaktas vårdnadshavare och Centrala Studiestödsnämnden (CSN). 

En elev som utan giltiga skäl är frånvarande under utbildningens tre första dagar anses ha 

tackat nej till sin plats. Om en inskriven elev är frånvarande mer än trettio dagar i följd utan 

giltiga skäl, så ska eleven enligt Gymnasieförordningen kap 12 §4a anses ha avslutat sin 

utbildning. Om det finns synnerliga skäl får dock rektor besluta att eleven inte ska anses ha 

avslutat utbildningen. 

En elev som väljer att avsluta sin utbildning (och ej har fyllt 20 år) övergår till Kommunalt 

aktivitetsansvar (KAA), och utskrivning sker i samråd. 

Yrkespaket i gymnasieskolan 

Ett yrkespaket består av en kombination av gymnasiala kurser som ska matcha de 

kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa. Yrkespaket kan 

förekomma inom vuxenutbildningen och på Yrkesintroduktion (IMY). 

Nationella yrkespaket inom introduktionsprogram 

Skolverket har tillsammans med olika branschkunniga tagit fram ett antal nationella 

yrkespaket. Yrkespaketen kan kombineras med grundskoleämnen för att ge möjlighet till 

behörighet till ett nationellt program. De kan också, utifrån individens behov, kombineras 

med gymnasiala kurser utöver de som ingår i ett visst yrkespaket. 

För vissa av yrkespaketen finns förslag på påbyggnadspaket och för en del av yrkespaketen 

finns förslag på lämpliga kurser att komplettera med, för att eleven ska få en bredare eller 

djupare kunskap inom området. 

En individuell bedömning måste alltid göras av om innehållet är lämpligt för att förbereda 

eleven för arbetsmarknaden. 
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Översikt Introduktionsprogrammen utifrån Skolverket 

Studievägar Programinriktat 
val (IMV) 

Yrkesintroduktion 
(IMY) 

Individuellt 
alternativ (IMA) 

Språkintroduktion 
(IMS) 

Målgrupp Obehöriga till 
visst nationellt 
program, med 
krav på vissa 
godkända betyg. 
 

Obehöriga till 
nationella 
program. 

Obehöriga till 
nationella 
program. 

Nyanlända och 
obehöriga till 
nationella program. 

Kommunens 
skyldighet 

Ska erbjuda, 
själva eller genom 
samverkan. 
 

Ska erbjuda. Ska erbjuda. Ska erbjuda. 

Huvudsakligt 
innehåll 

Grundskoleämnen 
för behörighet, 
det nationella 
programmets 
kurser. Läses mot 
specifikt program. 
 

Kurs/delkurs från 
yrkesprogram, 
annan yrkes-
utbildning, 
APL/praktik, 
andra insatser, 
samt ev. 
grundskoleämnen 
för behörighet. 
 

Grundskoleämnen, 
gymnasiekurser, 
andra insatser. 

Svenska/svenska som 
andraspråk, övriga 
grundskoleämnen, 
gymnasiekurser. 

Syftar till Studier på det 
nationella 
program som 
eleven läser mot. 

Etablering på 
arbetsmarknaden 
eller studier på 
yrkesprogram. 
Läses mot 
yrkesområde eller 
yrkesprogram. 
 

Fortsatt 
utbildning, 
yrkesintroduktion, 
etablering på 
arbetsmarknaden 

Studier på nationellt 
program, på annat 
introduktionsprogram, 
annan utbildning. 

Utformning För grupp 
(sökbart i förväg, 
med fastlagt 
innehåll) eller för 
enskild elev (ej 
sökbart i förväg) 
 

För grupp 
(sökbart i förväg, 
med fastlagt 
innehåll) eller för 
enskild elev (ej 
sökbart i förväg) 

För enskild elev. För enskild elev. 

Längd Eleven ska antas 
till det nationella 
programmet så 
snart möjligt. 

Utifrån elevens 
förutsättningar 
och mål (lokalt: 1-
3 år). 

Utifrån elevens 
förutsättningar 
och mål (lokalt: 1-
3 år). 

Utifrån elevens 
förutsättningar och 
mål (lokalt: 1-2 år). 

Övrigt 
 
 

 Yrkespaket kan 
förekomma. 
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Källor 

Skollagen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-

2010800_sfs-2010-800 

 

Gymnasieförordningen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039 

 

Läroplan för gymnasieskola 2011 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan 

 

Skolverket om introduktionsprogram 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/introduktionsprogram 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/introduktionsprogram
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/introduktionsprogram
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Plan för introduktionsprogram Ållebergsgymnasiet 
2023/2024 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer planen för 

introduktionsprogram vid Ållebergsgymnasiet 2022/2023. 

Sammanfattning  

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in 

på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. 

Hemkommunen är skyldig att erbjuda obehöriga elever plats på 

introduktionsprogram till och med vårterminen det år man fyller 20 år.  

Det finns fyra olika introduktionsprogram (IM): 

 Programinriktat val (IMV) 

 Yrkesintroduktion (IMY) 

 Individuellt alternativ (IMA) 

 Språkintroduktion (IMS) 

 

Enligt 17 kap. 3 § skollagen (2010:800) ska, utöver vad som gäller för all 

gymnasieutbildning, syftet med de olika introduktionsprogrammen vara 

- programinriktat val att elever ska få en utbildning som är inriktad 

mot ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska 

kunna antas till det programmet, 

- yrkesintroduktion att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som 

underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som 

leder till studier på ett yrkesprogram, 

- individuellt alternativ att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, 

annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden, och 

- språkintroduktion att ge nyanlända ungdomar en utbildning med 

tyngdpunkt i det svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå 

vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.  



 

  2 (2) 

 

 

Bakgrund 

Enligt skollagen ska utbildning på introduktionsprogram följa en plan som 

beslutas av huvudmannen. I planen för introduktionsprogrammen ska det för 

varje introduktionsprogram finnas en beskrivning av utbildningens syfte, 

längd och huvudsakliga innehåll.   

Förvaltningens bedömning 

Den föreslagna planen för introduktionsprogram vid Ållebergsgymnasiet 

läsåret 2023/2024 uppfyller skollagens krav, varför förvaltningen föreslår 

barn- och utbildningsnämnden att fastställa densamma. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-10-04 

 Förslag till Plan för introduktionsprogram Ållebergsgymnasiet 

2023/2024. 

Beslutet ska skickas till 

Verksamhetschef gymnasieskola 

Rektor för introduktionsprogrammet vid Ållebergsgymnasiet 

 

 

Jonas Wåhlberg 

Rektor introduktionsprogram Ållebergsgymnasiet 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-11 
 

 

  
 

 

§ 75 Dnr 2022/00937 

Biblioteksplan för Falköpings kommun för åren 2022-
2026 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till Biblioteksplan för 

Falköpings kommun 2022-2026. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en remiss från kommunstyrelsen 

gällande kultur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksplan för åren 

2022-2026. Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och 

regioner anta biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. 

En arbetsgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar har 

tagit fram en ny biblioteksplan. Den tidigare gällande biblioteksplanen för 

Falköpings kommun har i denna revidering tydliggjort barn och unga som en 

prioriterad grupp och har uppdaterats i enlighet med barnkonventionen.  

Biblioteksplanen ska antas av kommunfullmäktige. Före 

kommunfullmäktige fattar beslut om att anta den nya planen ges berörda 

nämnder möjlighet att yttra sig. 

Bakgrund 

Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och regioner anta 

biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet.  

Förvaltningens bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ingått med representant i den 

arbetsgrupp som tagit fram förslaget till ny biblioteksplan. Förslaget har 

tagits fram i samverkan mellan berörda förvaltningar. Revideringen som är 

gjord har tydliggjort barn och unga som en prioriterad grupp och uppdaterats 

i enlighet med barnkonventionen, vilket förvaltningen anser vara positivt. 

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-10-03 

 Delegationsbeslut om remiss av biblioteksplan för Falköpings 

kommun 2022-2026 

 

 Kultur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksplan 2022-2026 

 Kultur- och fritidsnämndens §16/2022 Beslut om biblioteksplan för 

2022-2026 

 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-10-11 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

            



 

Kansliavdelningen   Kommunledningsförvaltningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 212000-1744 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Biblioteksplan för Falköpings kommun för åren 2022-
2026 

Delegationsbeslut 

1 Förslag på biblioteksplan för Falköpings kommun för åren 2022-2026 

skickas på remiss till barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 

arbetslivsnämnden med svar senast 31 oktober 2022.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och regioner anta 

biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. En 

arbetsgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar har tagit 

fram en ny biblioteksplan. Den tidigare gällande biblioteksplanen för 

Falköpings kommun har i denna revidering tydliggjort barn och unga som en 

prioriterad grupp och har uppdaterats i enlighet med barnkonventionen. 

Kultur- och fritidsnämnden har överlämnat biblioteksplanen till 

kommunfullmäktige för antagande. 

Före kommunfullmäktige fattar beslut om att anta den nya planen ska 

berörda nämnder ges möjlighet att yttra sig. Svar skickas till 

kommunledningsförvaltningen senast 31 oktober 2022. 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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Syfte, planer och lagar, vision och mål 
Syfte  

Falköpings kommuns biblioteksplan innehåller en beskrivning av  

kommunens bibliotek och uppdrag samt anger utvecklingsområden för 

2022-2026. Planen omfattar folkbibliotek, skolbibliotek och bibliotek för 

vuxenutbildning.  

Regionala och nationella planer och lagar      

Bibliotekslagen (2013:801) 

Skollagen (SFS 2010:800)  

Västra Götalandsregionens biblioteksplan 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

UNESCO:s och IFLA:s folk- och skolbiblioteksmanifest 

FN:s konvention om barnets rättigheter - Barnkonventionen 

Kommunala planer 

Kulturstrategi  

Digitaliseringsstrategi 

Vision, värdegrund och mål  – Det goda livet  

Folkbiblioteken 

I Falköpings kommun finns ett huvudbibliotek och sex biblioteksfilialer. 

Biblioteken erbjuder fri tillgång till ett bibliotek som främjar intresse för 

läsning och litteratur, ger kvalificerad informationsguidning och presenterar 

medier och teknik. Bibliotekens kärnuppgift är att erbjuda fri tillgång till 

litteratur för alla och att verka för ökad digital delaktighet.  

Demokrati  

Biblioteken är både fysiska och digitala mötesplatser och erbjuder 

tillgänglighet för alla och har generösa öppettider. Biblioteken erbjuder 

information och kunskap, både fysiskt och digitalt, så att alla 

kommuninvånare kan delta i den demokratiska processen och utöva 

demokratiska rättigheter. Biblioteken deltar i samhällsutvecklingen och 

inspirerar till möten och debatt. Biblioteken är en demokratisk mötesplats 

för alla utan krav på konsumtion eller tillhörighet. 

Infrastruktur 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska samverka enligt 

bibliotekslagen. Samverkan sker lokalt, regionalt och nationellt. 

Utbildning 

Biblioteken medverkar till att stödja det livslånga lärandet, speglar 

samhället genom omvärldsanalys och tar in ny teknik som ökar möjligheten 

för människor att utvecklas i det digitala samhället. Biblioteken erbjuder 

kurslitteratur för studerande i Falköpings kommun och bidrar till att 

utbildningsnivån stärks för ett socialt hållbart samhälle.  
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Läsning 

Biblioteken inspirerar till läsning och till möten med litteratur. Utbudet är 

aktuellt, varierat och till för alla. Biblioteken arbetar läsfrämjande och 

stödjer språkutveckling.  

Digitalisering 

Det digitala utbudet är lika viktigt som det tryckta. Digitala medier är en 

naturlig utveckling och bidrar till en digital mognad hos kommunens 

invånare. Digitala medier medverkar till kunskap och information för 

människor som inte kan ta sig till biblioteken eller för de som behöver 

anpassade medier. Teknik för läsning finns att låna på biblioteken. En läs- 

och skrivtekniker finns anställd för att stärka behovet av digital utbildning 

för alla och en anpassad läs- och skrivstation finns för personer med 

särskilda behov. Tjänsten läs- och skrivtekniker finansieras mellan kultur- 

och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och kompetens- och arbetslivs- 

förvaltningen.  

Tillgänglighet 

Biblioteken erbjuder generösa öppettider och en anpassad och aktuell 

hemsida med information om bibliotekets utbud och tjänster. Meröppet 

bibliotek erbjuds på filialen i Broddetorp och i Åsarp, det innebär att lån kan 

ske på andra tider än bemannade.  

Det mångspråkiga biblioteket 

Biblioteken har ett anpassat utbud av medier och tjänster för personer med 

annat modersmål än svenska. Medieutbud och information uppdateras i takt 

med demografiska förändringar. Biblioteken stödjer integration och lyfter 

fram minoritetsspråken.  

Biblioteken som mötesplatser 

Biblioteken är platser för kultur och kulturella upplevelser. Biblioteken 

skapar möten och kulturaktiviteter för barn och vuxna i samverkan med 

andra aktörer i stad såväl på landsbygden.  

Prioriterade grupper i bibliotekslagen 

Barn och unga  
Alla barn har rätt till information och läsning i den form som passar dem. 

Biblioteken främjar likvärdig tillgång till media för alla barns rätt att ta till 

sig, skapa och uttrycka sina åsikter. Barn och unga läser allt mindre men för 

att klara skolan och de krav som samhället ställer behövs ett språk som 

utvecklas fullt ut. Genom att läsa och prata utvecklar barn sitt skriftspråk, 

sin fantasi, sin förmåga att reflektera och sin förmåga till abstrakt tänkande 

och inlärning. Att barn läser för nöje och upplevelse, utan krav är 

betydelsefullt för deras utveckling och välmående. Läsning är också en väg 

till förståelse av andra och av omvärlden. Att kunna läsa är en grund för 

aktivt deltagande i samhällslivet. Under barnets första år är språkutveck-                    

lingen som mest intensiv och påverkningsbar. Läsfrämjande insatser riktade 

till små barn är av stor betydelse för barnets fortsatta utveckling. Använda 
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och välbesökta skolbibliotek, i såväl grundskolan som gymnasieskolan, 

tillsammans med folkbiblioteket medverkar till en positiv läsutveckling för 

barn och unga i Falköpings kommun. FN:s konvention om barnets 

rättigheter blev lag i Sverige den 1 januari 2020. Barnkonventionen syftar 

till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få 

komma till tals. Det finns 54 artiklar, som slår fast vilka rättigheter barn ska 

ha. Enligt barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid 

alla beslut och åtgärder som rör barn. Falköpings bibliotek gör därför en 

barnkonsekvensanalys inför alla barnrelaterade beslut och åtgärder. Barns 

och ungas egna röster fångas upp via referensgrupper inför stora beslut. 

Bibliotekspersonalen har utbildats i barnrättsfrågor. Frågor som är centrala i 

arbetet med barnkonventionen är bemötande, tillgänglighet och delaktighet. 

Nationella minoriteter 

Genom att synliggöra och tillhandahålla medier och information blir 

biblioteken en viktig arena för bevarandet av de nationella 

minoritetsspråken. 

Personer med annat modersmål än svenska  

Biblioteken tillgodoser människors behov av litteratur och information på 

fler språk än svenska. För den enskilda individens utveckling och 

kunskapsinhämtning är tillgången till medier på flera språk betydelsefull.  

Personer med funktionsnedsättning 

Bibliotekslagen fastställer att biblioteken ska prioritera och ägna särskild 

uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Det görs bland annat 

genom att erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för tillgängliggörande 

av information. Biblioteket erbjuder medier i olika format som teckenstöd, 

punktskrift, taktil kommunikation och storstil. På folkbiblioteket finns 

Äppelhyllan med samlad media för och om barn med funktionsnedsättning. 

Personer med läsnedsättning har rätt att genom bibliotek låna talböcker och 

punktskrift som framställs av myndigheten för tillgängliga medier, MTM. 

Dessa talböcker finns tillgängliga i MTMs tjänst Legimus, som är ett digitalt 

bibliotek.  

Folkbibliotekens nyckeltal och strategier 

Nyckeltal 

Medieanslag – medieanslagets fördelning 

Bokanslaget mäts mot antal utlån/år 

Tillgänglighet – öppettider 

Antal besök mäts mot antal utlån/år 

Bemötande - nöjdhet 

Antal nöjda besökare mäts mot antal besökare som 

besvarar en enkät vecka 43-45 vartannat år. 
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Strategier 

Omvärldsbevakning ska utgöra en viktig del av bibliotekens arbete och 

resultera i ett innovativt tänkande. Biblioteket ska arbeta med att nå nya 

användare på nya sätt, på nya platser och i nya sammanhang. Biblioteket 

använder inkludering som arbetssätt med ett modigt och kreativt arbetssätt 

och innehåll 

Skolbibliotek på grundskolan 

I skollagen står att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 

skolbibliotek. 

Enligt Skolinspektionen ska följande krav vara uppfyllda för att eleverna 

ska anses ha tillgång till skolbibliotek:  

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens 

lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att 

kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning 

för att bidra till att nå målen för denna. 

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, 

informationsteknik och andra medier. 

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språk-

utveckling och stimulera till läsning. 

4. Skolbiblioteket används som en del i undervisningen för att stärka 

elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens samt utgör ett 

stöd i elevens lärande och utveckling 

Skolbiblioteken på grundskolan i Falköpings kommun är av skiftande om-

fång utifrån skolornas storlek och elevernas ålder. Rektor på varje skolenhet 

har budgetansvar och styr över skolbibliotekets utformning och medieanslag 

vilket medför stora skillnader ifråga om t.ex. datasystem, lokaler, 

bemanning och tillgänglighet. För att få en bild av hur det förhåller sig med 

kommunens skolbibliotek på grundskolan genomfördes i våren 2021 en 

kartläggning. Många skolbibliotek används till annan verksamhet under 

dagen såsom matsal, musikundervisning, grupp- och mötesrum. På 

grundskolan är det vanligtvis lärare som har som ansvarsuppgift att utöver 

sin tjänst sköta skolbiblioteket. Några skolor har elevmedverkan i form av 

biblioteksvärdar. Önskemål från elevernas sida är att skolbiblioteken ska 

vara trevliga mötesplatser, vara mer tillgängliga under skoltid och att 

bokbeståndet ska utökas och förnyas. Grundskolorna saknar i dagsläget 

målbeskrivning för skolbibliotekets verksamhet. Folkbiblioteket står för en 

stor del av skolornas litteraturbehov genom utlån av boklådor av skilda 

innehåll. I ljuset av revideringen som skedde 2018 av läroplanerna ser barn 
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och utbildningsförvaltningen ett behov av att återstarta utvecklingsarbetet i 

syfte att se skolbibliotek som pedagogisk resurs genom att 

• se över kompetens knuten till skolbibliotek. 

• fortsätta utveckla språk-, läs- och skrivfrämjande projekt i 

samverkan med Falköpings bibliotek. 

• kompetenshöja insatser kring skolbiblioteket som funktion, 

exempelvis media- och informationskompetens. 

• se över hur tillgänglighet och likvärdighet skulle kunna öka för alla 

skolbibliotek genom digitala funktioner. 

 

Ållebergsgymnasiet 

Biblioteket på Ållebergsgymnasiet sorterar under barn- och utbildnings-    

förvaltningen. Bibliotekets användare lånar och läser böcker, studerar i 

grupprum, söker information i böcker, tidskrifter, bibliotekets databaser 

samt deltar i kulturarrangemang och introduktioner. På Ållebergsgymnasiet 

kan ungdomar söka olika yrkes eller högskoleförberedande program. Skolan 

erbjuder även introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till de 

nationella programmen. Bland dessa finns t.ex. IM-språk, där nyanlända 

elever i gymnasieåldern, med annat modersmål än svenska, läser in 

grundskolan för att få behörighet till gymnasiet. På skolan finns även en 

gymnasiesärskola. 

Biblioteksverksamheten sköts av en bibliotekarie. Ett samarbete finns med 

Falköpings bibliotek, som kan reservera böcker på Ållebergsgymnasiet vid 

behov och omvänt. Biblioteket delar bibliotekssystem med folkbiblioteket 

och dess filialer samt Lärcenter. Bibliotekarien administrerar och ansvarar 

för bibliotekets budget, inköp av media och olika digitala tjänster. 

Bibliotekarien ger vid skolstart introduktion i bok och bibliotekskunskap       

samt kan ge undervisning i MIK Medie- och Informationskunnighet som 

källkritik och informationssökning inför gymnasiearbetet på elevers och 

lärares begäran. Läsfrämjande aktiviteter som temautställningar inom  

olika genrer erbjuds för att öka intresset för läsande och stimulera                                           

språkutvecklingen. Samarbete finns i viss mån med lärare där bibliotekarien 

bland annat deltar i ämneskonferenser. Ållebergsgymnasiets bibliotek är i 

första hand avsett för skolans elever och personal. Inköp av resurser till 

biblioteket bygger på en demokratiseringstanke genom att alla 

gymnasieungdomar ska ha rätt till en god utbildning oavsett bakgrund. 

Lärcenter - vuxenutbildning 

Biblioteket på Lärcenter sorterar under kompetens- och arbetslivsför-

valtningen. På detta bibliotek erbjuds lån och läsning av böcker och kurs-

litteratur, möjlighet att söka information med digitala resurser och plats för 

studier. Lärcenters verksamheter innefattar arbetsmarknadsenhet, kommu-

nal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, uppdragsutbildningar 

och eftergymnasiala utbildningar. 

Lärcenters bibliotek är bemannat av en bibliotekarie på deltid samt en 

biblioteksassistent. Biblioteket delar bibliotekssystem med folkbiblioteket 
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och dess filialer samt Ållebergsgymnasiet. Bibliotekarien ägnar del av tjänst 

till utåtriktad och uppsökande verksamhet i form av bokprat, högläsning, 

teater, källkritik och olika temaprojekt. På Lärcenter finns en läs- och 

skrivgrupp där bland andra läs- och skrivteknikern från folkbiblioteken och 

bibliotekarien på Lärcenter ingår. En kväll i veckan har biblioteket 

kvällsöppet som en del i att öka tillgängligheten för elever som studerar på 

kvällstid. 

Fokusområden under planperioden 

 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT 
HÅLLBART FALKÖPING  

Kommunens bibliotek ska bidra till ett hållbart samhälle och 

utgöra en grund för bildning och kunskap 

Folkbiblioteken ska bidra aktivt i arbetet med ökad digital 

delaktighet för kommunens invånare genom att erbjuda fri 

tillgång till datorer och internet. Bibliotekspersonalen är 

vägvisare i den digitala världen men av säkerhetsskäl  erbjuds  

inte hjälp med: 

• Bankärenden, bokning av resor och e-handel  

• Ta del av personliga inloggningsuppgifter  

• Teknisk hjälp vid ominstallationer/installationer av 

virusprogram på besökarnas egna 

datorer/mobiler/surfplattor  

• Jobb- och bostadsansökningar  

• Myndighetsärenden  

Folkbiblioteken ska arbeta aktivt med läsfrämjande åtgärder 

för alla åldrar med fokus på de i bibliotekslagen särskilt 

prioriterade grupperna barn och ungdomar, personer med 

funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än 

svenska och nationella minoriteter. 

Skolbiblioteken ska vara en del av skolans pedagogiska 

verksamhet och utvecklas till naturliga mötesplatser för 

studier, informationssökning och läsinspiration. 

Biblioteken ska vara en viktig pedagogisk resurs för att höja 

utbildningsnivån i Falköpings kommun. 

Folkbiblioteken medverkar till att stärka den fysiska och 

psykiska hälsan i kommunen genom hälsofrämjande insatser. 
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Samverkan ska initiera fortsatt kontakt med 

socialförvaltningen för utveckling av kulturfunktionen inom 

äldreomsorgen. 

Folkbiblioteken ska spegla samhällsdebatten genom 

omvärldsanalys och vara lyhörda för innovativa idéer om 

biblioteksutveckling. 

Folkbiblioteken ska stärka den lokala demokratin och 

utvecklas genom närvaro i hela kommunen. Under 

planperioden ska folkbiblioteket delta i ett projekt kring lokal 

demokrati i en digital värld i samverkan med Falköpings 

tidning och förvaltning för kulturutveckling. 

Lärdomar från pandemin covid-19 ska tas med i planering för 

framtida extra ordinära händelser. 

 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR  
ETT ATTRAKTIVARE FALKÖPING  

Folkbiblioteken ska prioritera samverkan. Arrangemang för 

barn och vuxna i stad och på landsbygd ska ordnas i 

samverkan med andra aktörer. Digitala forum för arrangemang 

ska utvecklas för ökad inkludering 

Folkbiblioteken ska vara välkomnande, inspirerande platser 

för alla kommunens invånare och ha sin grund i allas rätt till 

tillgång till ett bibliotek. 

 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT 
NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS 

Folkbiblioteken bistår med litteratur och databaser för att 

främja det lokala näringslivet. 

 

 

 

 

 



 10 

 

KOMMUNENS ORGANISATION SKA 
VARA UTVECKLANDE OCH 
FÖRNYANDE MED EN 
TILLITSBASERAD STYRNING  

Biblioteken är till för medborgarna i Falköping. Alla ska 

behandlas rättvist och våra relationer ska kännetecknas av 

öppenhet, respekt och ett gott bemötande. 

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt i 

verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärldens 

förändringar på ett lämpligt sätt.  

Biblioteken ska utvecklas som litterära mötesplatser. 

 

Utveckling av skolbiblioteken sker i samverkan med 

folkbiblioteken. 

Biblioteken ska öka samverkan med alla skolformer och bidra 

till ökad läs- och skrivförmåga hos skolelever i Falköpings 

kommun. 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-19 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 16 Dnr 2022/00015  

Biblioteksplan för Falköpings kommun 2022–2026 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Biblioteksplan för Falköpings 

kommun 2022–2026 till kommunfullmäktige för antagande.  

Reservation 

SD-gruppen reserverar sig till förmån för Milada Wurms yrkanden.      

Bakgrund 

Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och regioner anta 

biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. En arbets-

grupp bestående av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, barn- 

och utbildningsförvaltningen, kompetens- och arbetslivsförvaltningen och 

socialförvaltningen har tagit fram en ny biblioteksplan som ska gälla under 

åren 2022–2026. Biblioteksplanens utgångspunkt är kommunens vision Det 

Goda Livet – ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande genera-

tioner. Biblioteksplanen fastställs av kommunfullmäktige. 

Förvaltningens bedömning 

Biblioteksplanen belyser Falköpings kommuns biblioteksverksamhet och 

innehåller fokusområden under planperioden 2022–2026. Biblioteksplanen 

pekar på bibliotekens roll i den kommunala verksamheten samt en vilja till 

utveckling inom biblioteksområdet på kortare och längre sikt. Kultur- och 

fritidsförvaltningen föreslår att biblioteksplanen godkänns.  

Finansiering 

Biblioteksplanen medför i nuläget inga kostnader.   

Barnkonventionen 

Den tidigare gällande Biblioteksplanen för Falköpings kommun har i denna 

revidering tydliggjort barn och unga som en prioriterad grupp och har 

uppdaterats i enlighet med att FN:s konvention om barnets rättigheter blivit 

lag. Den reviderade Biblioteksplanen innefattar rutiner för beslut, åtgärder 

och insatser i enlighet med barnkonventionen. Det framgår hur olika metoder 

tillämpas, som barnkonsekvensanalyser samt dialog och referensgrupper i 

möten med barn och unga inför större arbets- och beslutsprocesser. Det 

framgår också en tydlig prioritering vad gäller barn och ungas rätt till olika 

språk, fri åsiktsbildning och meningsfull fritid. Verksamheten erbjuder 

hjälpmedel och anpassade medier för att barn med funktionsnedsättning ska 

kunna delta på lika villkor. Biblioteken finns på många platser i kommunen, 

såväl på fritid som i skola, vilket skapar en närhet och god tillgång till en 

demokratisk mötesplats för alla barn och unga i kommunen. 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-19 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 13/2022 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 8 mars 2022 

Förslag till biblioteksplan för Falköpings kommun 2022–2026 

Yrkanden 

Milada Wurm (SD) yrkar följande ändringar i förslaget till biblioteksplan. 

Sidan 4 under rubriken Det mångspråkiga biblioteket 

 Sista meningen ”Biblioteken stödjer integration och lyfter fram minori-

tetsspråken” byts ut till ”Biblioteken lyfter fram och informerar om 

minoritetsspråken och jobbar aktivt med integration och assimilation av 

människor med utländsk bakgrund. Biblioteken skall spela en viktig roll i 

byggande av en gemensam svensk identitet.” 

Sidan 4, tillägg under rubriken Biblioteken som mötesplatser 

 ”Bibliotek skall vara en plats, som präglas av lugn och dämpat språk och 

samtal. Stök, skrik och bråk skall stävjas.”  

Sidan 5 under rubriken Personer med annat modersmål än svenska 

 Sista meningen ”För den enskilda individens utveckling och kunskaps-

inhämtning är tillgången till medier på flera språk betydelsefull” byts ut 

till ”Bibliotek skall spela en viktig roll i att hjälpa människor med 

utländsk bakgrund att lära sig svenska. För den enskilda individens 

utveckling och kunskapsinhämtning är kunskapen i svenska språket 

väsentlig.”                                             

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Milada Wurms tre yrkanden, var för sig, 

om bifall respektive avslag på yrkandena och finner att samtliga yrkanden 

har avslagits. Kultur- och fritidsnämnden har härmed beslutat i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Biblioteksplan för Falköpings kommun för åren 2022-
2026 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till Biblioteksplan för 

Falköpings kommun 2022-2026. 

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en remiss från kommunstyrelsen 

gällande kultur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksplan för åren 

2022-2026. Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och 

regioner anta biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet. 

En arbetsgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar har 

tagit fram en ny biblioteksplan. Den tidigare gällande biblioteksplanen för 

Falköpings kommun har i denna revidering tydliggjort barn och unga som en 

prioriterad grupp och har uppdaterats i enlighet med barnkonventionen.  

Biblioteksplanen ska antas av kommunfullmäktige. Före 

kommunfullmäktige fattar beslut om att anta den nya planen ges berörda 

nämnder möjlighet att yttra sig. 

Bakgrund 

Enligt Bibliotekslagen 2013:801, § 17, ska kommuner och regioner anta 

biblioteksplaner för sina verksamheter inom biblioteksområdet.  

Förvaltningens bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ingått med representant i den 

arbetsgrupp som tagit fram förslaget till ny biblioteksplan. Förslaget har 

tagits fram i samverkan mellan berörda förvaltningar. Revideringen som är 

gjord har tydliggjort barn och unga som en prioriterad grupp och uppdaterats 

i enlighet med barnkonventionen, vilket förvaltningen anser vara positivt. 

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-10-03 

 Delegationsbeslut om remiss av biblioteksplan för Falköpings 

kommun 2022-2026 

 Kultur- och fritidsnämndens förslag till biblioteksplan 2022-2026 

 Kultur- och fritidsnämndens §16/2022 Beslut om biblioteksplan för 

2022-2026 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Henrik Ader 

Verksamhetschef grundskola 
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§ 76 Dnr 2022/00842 

Remiss av promemorian Elever i grundskolan, 
specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska 
lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden som remissinstans ställer sig positiv till 

att elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan 

ska få läsa i snabbare takt och på en högre nivå. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden som remissinstans till 

Utbildningsdepartementets promemoria, ställer sig positiv till att elever i 

grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska få läsa i 

snabbare takt och på en högre nivå.  

Då Falköping är en landsortskommun vill barn- och utbildningsnämnden  

föreslå några ändringar och lämna följande synpunkter: 

4.3 Eleven ska få tid till studier på en högre nivå 

4.4 Fjärrundervisning ska i vissa fall få användas för gymnasieämnen. 

Falköpings kommun är positiv till 4.3 och 4.4 

En översyn av regelverket runt fjärrundervisning bör göras för att underlätta 

högre studier för denna grupp elever. Reglerna med handledare i rummet och 

att fjärrundervisningen ska genomföras i lokaler som skolenheten disponerar 

är inte i samklang med förslaget i 4.3 där omfattning av läsåret samt 

förläggningen måndag-fredag kan användas mer flexibelt. 

Många av våra elever bor på landsbygden och är beroende av skolskjuts. 

För att ge alla elever möjlighet att läsa i en snabbare studietakt och på högre 

nivå kan detta behöva göras i hemmet, vilket ställer krav på huvudman att 

tillhandahålla enskild dator och portabel uppkoppling, allt för att öka 

likvärdigheten för alla våra elever. Något man bör undersöka är om även 

distansundervisning kan vara ett alternativ. 

Att i större utsträckning anpassa studierna flexibelt för den enskilde eleven 

gör att hen inte heller behöver missa undervisning som är viktig och att olika 

ämnen eller moment inte ställs i motsats till varandra. 

En synpunkt är att man bör ställa krav på huvudmän att samverka genom att 

samordna undervisningen för denna grupp elever, detta för att underlätta 

undervisningen organisatoriskt. 

 

5.4 En elev ska kunna genomföra gymnasieutbildningen snabbt 
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Falköpings kommun anser att denna myndighetsutövning ska rektor få 

besluta om utifrån att det är rektor som är bäst insatt i den enskilda elevens 

studiegång och studieresultat. 

6.2 Informationsinsatser ska riktas till högskolan 

Falköpings kommun anser att detta uppdrag måste säkerställas mer än 

genom en informationsinsats. Universitetskanslersämbetet, Universitet- och 

högskolerådet bör även få i uppdrag att erbjuda enskilda fördjupningskurser 

för gymnasieelever. Risken är annars att den enskilda gymnasieskolan har 

svårt att erbjuda eleven studier på en högre nivå. 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden är remissinstans till betänkandet av 

Utbildningsdepartementets promemoria ”Elever i grundskolan, 

specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare 

takt och på en högre nivå”. 

Förvaltningens bedömning 

Att erbjuda de elever som lätt uppfyller betygskriterierna eller kriterierna för 

bedömning av kunskaper en möjlighet att studera på högre nivå och i en 

snabbare studietakt är något som Falköpings kommun ser som mycket 

positivt. Förvaltningen föreslår dock nämnden att besluta att till 

Utbildningsdepartementet lämna de förslag till ändringar som framgår under 

punkten ”Sammanfattning”. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Då detta förslag endast kommer att beröra ett fåtal elever kommer det att 

rymmas inom befintlig budgetram. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-10-04 

 Promemorian ”Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och 

gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå” 

Dnr U2022/02568 

  

 

Paragrafen skickas till  
Regeringskansliet (u.remissvar@regeringskansliet.se) 
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Sammanfattning 

I promemorian finns förslag om bättre möjligheter för elever i grund-

skolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan att läsa på en högre 

nivå och gå fram i snabbare studietakt. Det är viktigt att elever som inte 

får den utmaning de behöver i undervisningen får möjlighet att utvecklas 

efter sina egna förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling. Det kan leda till en bättre undervisningssituation och 

till bättre kunskapsresultat för dessa elever.  

Ändringar föreslås i läroplanerna för grundskolan, specialskolan, same-

skolan och gymnasieskolan för att ytterligare betona skolans ansvar för 

särskilt begåvade och högpresterande elever. Av läroplanerna ska framgå 

att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt både de elever som har svårig-

heter att nå målen för utbildningen och de elever som lätt uppfyller 

betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av kunskaper. Det ska 

vidare framgå att rektorn har ett särskilt ansvar för att eleverna får möjlig-

het att studera på en högre nivå.  

Rektorn ska kunna besluta att en elev i grundskolan, specialskolan eller 

sameskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara studierna 

och elevens vårdnadshavare medger det. Huvudmannen ska få besluta om 

andra lärotider än de som gäller för övriga elever. 

I gymnasieskolan kan elever läsa högskolekurser vid sidan av gymnasie-

studierna. I promemorian föreslås att huvudmannen ska få besluta om 

andra lärotider än de som gäller för övriga elever för att ge tid till hög-

skolestudierna. Det föreslås också att högskolekurser ska få ingå i ett ut-

ökat program i gymnasieskolan. Huvudmannen ska kunna besluta att ett 

nationellt program ska få fördelas på kortare tid än tre läsår, om eleven 

medger det. 

Elever i hela landet ska ha möjlighet att läsa på en högre nivå. Det före-

slås därför att fjärrundervisning alltid ska få användas för en elev i grund-

skolan, specialskolan eller sameskolan på nivåer i ett ämne som eleven 

läser enligt gymnasieskolans ämnesplan. I samma syfte föreslås att upp-

gifter som avser undervisning i ett ämne enligt gymnasieskolans ämnes-

plan inom grundskolan, specialskolan och sameskolan ska få överlämnas 

på entreprenad till en huvudman för en gymnasieskola.  

Skolverket föreslås få i uppdrag att stärka och stödja skolors arbete med 

att ge elever som lätt når målen för utbildningen den ledning och stimulans 

de har rätt till. Syftet är att förbättra elevers möjligheter till breddning, 

fördjupning och studier på en högre nivå. Stödinsatserna ska riktas till flera 

olika personalkategorier inom skolan, bl.a. till skolchefer, rektorer, lärare 

och personal inom elevhälsan. Skolverket föreslås även få i uppdrag att 

informera universitet och högskolor om de utökade möjligheterna att läsa 

på en högre nivå inom gymnasieskolan. 

Promemorian innehåller förslag till de ändringar som behövs i skollagen 

(2010:800) och anslutande förordningar. Författningsändringarna föreslås 

i huvudsak träda i kraft den 3 juli 2023.
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen 

(2010:800) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800) 

dels att 7 kap. 17 §, 10 kap. 1 och 4 §§, 12 kap. 1 och 4 §§, 13 kap. 1 och 

4 §§, 16 kap. 15 § och 21 kap. 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast före 23 kap. 12 § ska lyda ”När viss undervis-

ning får överlämnas på entreprenad inom grundskolan, specialskolan och 

sameskolan”, 

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 10 kap. 23 g §, 12 kap. 

23 a §, 13 kap. 21 c §, 21 kap. 3 a § och 23 kap. 12 a §, och närmast före 

10 kap. 23 g §, 12 kap. 23 a § och 13 kap. 21 c § nya rubriker av följande 

lydelse. 

 

Lydelse enligt prop. 2021/22:162 Föreslagen lydelse 

 

7 kap. 

17 §1 

En elev i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, 

specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas 

för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att 

utebli. 

Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår 

och åtta timmar eller, i förskoleklassen och de två lägsta årskurserna, 

sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, 

söndagar eller andra helgdagar. 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om avvikel-

ser från andra stycket för elever i 

anpassade grundskolan och 

specialskolan. 

Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om avvikel-

ser från andra stycket för elever i 

grundskolan och sameskolan som 

läser på en högre nivå och för ele-

ver i anpassade grundskolan och 

specialskolan. 

Om en elev i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, 

specialskolan eller sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den obliga-

toriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare 

samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det 

finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras 

samma dag. 

 

 

 

 

 

 

1 Senaste lydelse 2022:000. 
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 Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

10 kap. 

1 §2 

I detta kapitel finns 

– allmänna bestämmelser (2–13 §§), 

– bestämmelser om betyg (14–23 §§), 

– bestämmelser om lovskola (23 a–23 f §§), 

 – bestämmelser om utbildning 

enligt gymnasieskolans ämnes-

plan (23 g §), 

– bestämmelser om grundskola med offentlig huvudman (24–34 §§), 

och 

– bestämmelser om fristående grundskola (35–41 §§). 

 

4 §3 

Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

– bild, 

– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 

– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– musik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk, och 

– teknik. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas 

varje elev inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning, modersmål. 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i 

elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett 

eller flera ämnen. Skolans val får omfatta ett lokalt tillval, om Statens 

skolverk har godkänt en plan för undervisningen. 

 Av 23 g § framgår att undervis-

ningen i vissa fall får omfatta kur-

ser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

 

 Utbildning enligt 

gymnasieskolans ämnesplan 

 

23 g § 

Rektorn får besluta att en elev i 

grundskolan får läsa en eller flera 

 

2 Senaste lydelse 2017:570. 
3 Senaste lydelse 2017:620. 
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kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, om eleven bedöms ha 

goda förutsättningar att klara stu-

dierna och elevens vårdnadshavare 

medger det. 

Kurser som en elev i grundskolan 

läser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan ska betygssättas enligt 

de bestämmelser som gäller för 

gymnasieskolan. 

 

12 kap. 

1 §4 

I detta kapitel finns 

– allmänna bestämmelser (2–13 a §§), 

– bestämmelser om betyg (14–

23 §§), och 

– bestämmelser om betyg (14–

23 §§), 

 – bestämmelser om utbildning 

enligt gymnasieskolans ämnes-

plan (23 a §), och 

– bestämmelser om huvudmannens skyldigheter i särskilda fall (24–

26 §§). 

 

4 §5 

Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

– bild, 

– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 

– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– rörelse och drama eller musik, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk,  

– teckenspråk, och 

– teknik. 

För hörande elever gäller att ämnet musik ersätter ämnet rörelse och 

drama. För elever som tagits emot enligt 7 kap. 6 § första stycket 1 och 

3 gäller att ämnet svenska ersätter ämnet teckenspråk, om dessa elever 

inte har behov av teckenspråk. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas 

varje elev inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning, modersmål. 

 

4 Senaste lydelse 2013:796. 
5 Senaste lydelse 2017:620. 
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 Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i 

elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett 

eller flera ämnen. 

 Av 23 a § framgår att undervis-

ningen i vissa fall får omfatta kur-

ser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

 

 Utbildning enligt 

gymnasieskolans ämnesplan 

 

23 a § 

Rektorn får besluta att en elev i 

specialskolan får läsa en eller flera 

kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, om eleven bedöms ha 

goda förutsättningar att klara stu-

dierna och elevens vårdnadshavare 

medger det. 

Kurser som en elev i specialsko-

lan läser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan ska betygssättas enligt 

de bestämmelser som gäller för 

gymnasieskolan. 

 

13 kap. 

1 §6 

I detta kapitel finns 

– allmänna bestämmelser (2–14 §§), 

– bestämmelser om betyg (15–

21 a §§), och 

– bestämmelser om betyg (15–

21 a §§), 

 – bestämmelser om utbildning 

enligt gymnasieskolans ämnes-

plan (21 c §), och 

– bestämmelser om huvudmannens skyldigheter i särskilda fall (22–

24 §§). 

 

4 §7 

Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

– bild, 

– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 

– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– musik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

 

6 Senaste lydelse 2011:878. 
7 Senaste lydelse 2017:620. 
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– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 

– samiska, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk, och 

– teknik. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas 

varje elev inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning, modersmål. 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i 

elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett 

eller flera ämnen. 

 Av 21 c § framgår att undervis-

ningen i vissa fall får omfatta kur-

ser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

 

 Utbildning enligt 

gymnasieskolans ämnesplan 

 

21 c § 

Rektorn får besluta att en elev i 

sameskolan får läsa en eller flera 

kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, om eleven bedöms ha 

goda förutsättningar att klara stu-

dierna och elevens vårdnadshavare 

medger det. 

Kurser som en elev i sameskolan 

läser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan ska betygssättas enligt 

de bestämmelser som gäller för 

gymnasieskolan. 

 

16 kap. 

15 § 

De nationella programmen är avsedda att genomgås på tre läsår. 

Huvudmannen får besluta att utbildningen får fördelas på längre tid 

än tre läsår. 

Om huvudmannen har fått tillstånd till det av Statens skolverk, får 

denne besluta att en utbildning får fördelas på kortare tid än tre läsår. 

 Huvudmannen får för en enskild 

elev besluta att en utbildning får 

fördelas på kortare tid än tre 

läsår, om eleven medger det. 
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 Lydelse enligt prop. 2021/22:162 Föreslagen lydelse 

 

21 kap. 

1 §8 

I detta kapitel finns bestämmelser om 

– allmänna förutsättningar för 

fjärrundervisning i vissa skolfor-

mer (2 och 3 §§), 

– allmänna förutsättningar för 

fjärrundervisning i vissa skolfor-

mer (2–3 a §§), 

– när fjärrundervisning får användas i vissa obligatoriska skolformer 

(4 och 5 §§), 

– när fjärrundervisning får användas i gymnasieskolan och anpassade 

gymnasieskolan (6 §), 

– när fjärrundervisning får användas i utbildning vid särskilda ung-

domshem (7 §), 

– försöksverksamhet (8 §), 

– beslut om fjärrundervisning (9 §), 

– utförare av fjärrundervisning (10 §), 

– krav på fjärrundervisning (11–13 §§), och 

– bemyndigande (14 §). 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

 3 a § 

Trots 3 § får fjärrundervisning 

alltid användas för en elev i 

grundskolan, specialskolan eller 

sameskolan i kurser som eleven 

läser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

 

Lydelse enligt prop. 2021/22:162 Föreslagen lydelse 

 

4 §9 

I grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan 

får fjärrundervisning användas endast i ämnena 

– engelska, 

– matematik, 

– moderna språk, 

– modersmål, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 

– samiska, 

– svenska, 

– svenska som andraspråk, 

– teckenspråk, och 

– teknik. 

 

8 Senaste lydelse 2022:000. 
9 Senaste lydelse 2022:000. 
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I grundskolan får fjärrundervisning även användas för extra studietid 

och integrerad samisk undervisning. 

 Av 3 a § framgår att fjärrunder-

visning även får användas i kurser 

som en elev i grundskolan, spe-

cialskolan eller sameskolan läser 

enligt gymnasieskolans ämnes-

plan. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

23 kap. 

 12 a § 

Uppgifter som avser undervis-

ning i en kurs enligt gymnasiesko-

lans ämnesplan får överlämnas 

till en huvudman för gymnasie-

skola på entreprenad inom 

1. grundskolan, 

2. specialskolan, och 

3. sameskolan. 

                                      

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2023. 
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 1.2 Förslag till lag om ändring i skollagen 

(2010:800) 

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 4 och 23 g §§, 12 kap. 4 och 23 a §§, 

13 kap. 4 och 21 c §§, 21 kap. 3 a och 4 §§ och 23 kap. 12 a § skollagen 

(2010:800) ska ha följande lydelse. 

 

Lydelse enligt förslag i avsnitt 1.1 Föreslagen lydelse 

 

10 kap. 

4 §1 

Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

– bild, 

– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 

– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– musik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk, och 

– teknik. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas 

varje elev inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning, modersmål. 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i 

elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett 

eller flera ämnen. Skolans val får omfatta ett lokalt tillval, om Statens 

skolverk har godkänt en plan för undervisningen. 

Av 23 g § framgår att undervis-

ningen i vissa fall får omfatta kur-

ser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

Av 23 g § framgår att undervis-

ningen i vissa fall får omfatta 

nivåer i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

 

23 g §2 

Rektorn får besluta att en elev i 

grundskolan får läsa en eller flera 

kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, om eleven bedöms ha 

goda förutsättningar att klara stu-

dierna och elevens vårdnadshavare 

medger det. 

Rektorn får besluta att en elev i 

grundskolan får läsa en eller flera 

nivåer i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan, om eleven 

bedöms ha goda förutsättningar att 

klara studierna och elevens vård-

nadshavare medger det. 

Kurser som en elev i grundskolan 

läser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan ska betygssättas enligt 

Nivåer i ett ämne som en elev i 

grundskolan läser enligt gymnasie-

skolans ämnesplan ska betygssättas 

 

1 Senaste lydelse 2023:000. 
2 Senaste lydelse 2023:000. 
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de bestämmelser som gäller för 

gymnasieskolan. 

enligt de bestämmelser som gäller 

för gymnasieskolan. 

 

12 kap. 

4 §3 

Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

– bild, 

– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 

– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– rörelse och drama eller musik, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk,  

– teckenspråk, och 

– teknik. 

För hörande elever gäller att ämnet musik ersätter ämnet rörelse och 

drama. För elever som tagits emot enligt 7 kap. 6 § första stycket 1 och 

3 gäller att ämnet svenska ersätter ämnet teckenspråk, om dessa elever 

inte har behov av teckenspråk. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas 

varje elev inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning, modersmål. 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i 

elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett 

eller flera ämnen. 

Av 23 a § framgår att undervis-

ningen i vissa fall får omfatta kur-

ser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

Av 23 a § framgår att undervis-

ningen i vissa fall får omfatta 

nivåer i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

 

23 a §4 

Rektorn får besluta att en elev i 

specialskolan får läsa en eller flera 

kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, om eleven bedöms ha 

goda förutsättningar att klara stu-

dierna och elevens vårdnadshavare 

medger det. 

Rektorn får besluta att en elev i 

specialskolan får läsa en eller flera 

nivåer i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan, om eleven 

bedöms ha goda förutsättningar att 

klara studierna och elevens vård-

nadshavare medger det. 

Kurser som en elev i specialsko-

lan läser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan ska betygssättas enligt 

de bestämmelser som gäller för 

gymnasieskolan. 

Nivåer i ett ämne som en elev i 

specialskolan läser enligt gymna-

sieskolans ämnesplan ska betygs-

sättas enligt de bestämmelser som 

gäller för gymnasieskolan. 

 

3 Senaste lydelse 2023:000. 
4 Senaste lydelse 2023:000. 
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 13 kap. 

4 §5 

Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

– bild, 

– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 

– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– musik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 

– samiska, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk, och 

– teknik. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas 

varje elev inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning, modersmål. 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i 

elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett 

eller flera ämnen. 

Av 21 c § framgår att undervis-

ningen i vissa fall får omfatta kur-

ser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

Av 21 c § framgår att undervis-

ningen i vissa fall får omfatta 

nivåer i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

 

21 c §6 

Rektorn får besluta att en elev i 

sameskolan får läsa en eller flera 

kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, om eleven bedöms ha 

goda förutsättningar att klara stu-

dierna och elevens vårdnadshavare 

medger det. 

Rektorn får besluta att en elev i 

sameskolan får läsa en eller flera 

nivåer i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan, om eleven 

bedöms ha goda förutsättningar att 

klara studierna och elevens vård-

nadshavare medger det. 

Kurser som en elev i sameskolan 

läser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan ska betygssättas enligt 

de bestämmelser som gäller för 

gymnasieskolan. 

Nivåer i ett ämne som en elev i 

sameskolan läser enligt gymnasie-

skolans ämnesplan ska betygssättas 

enligt de bestämmelser som gäller 

för gymnasieskolan. 

 

21 kap. 

3 a §7 

Trots 3 § får fjärrundervisning 

alltid användas för en elev i grund-

skolan, specialskolan eller same-

Trots 3 § får fjärrundervisning 

alltid användas för en elev i grund-

skolan, specialskolan eller same-

 

5 Senaste lydelse 2023:000. 
6 Senaste lydelse 2023:000. 
7 Senaste lydelse 2023:000. 
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skolan i kurser som eleven läser 

enligt gymnasieskolans ämnes-

plan. 

skolan på nivåer i ett ämne som 

eleven läser enligt gymnasiesko-

lans ämnesplan. 

 

4 §8 

I grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan 

får fjärrundervisning användas endast i ämnena 

– engelska, 

– matematik, 

– moderna språk, 

– modersmål, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap, 

– samiska, 

– svenska, 

– svenska som andraspråk, 

– teckenspråk, och 

– teknik. 

I grundskolan får fjärrundervisning även användas för extra studietid 

och integrerad samisk undervisning. 

Av 3 a § framgår att fjärrunder-

visning även får användas i kurser 

som en elev i grundskolan, spe-

cialskolan eller sameskolan läser 

enligt gymnasieskolans ämnes-

plan. 

Av 3 a § framgår att fjärrunder-

visning även får användas på 

nivåer i ett ämne som en elev i 

grundskolan, specialskolan eller 

sameskolan läser enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

 

23 kap. 

12 a §9 

Uppgifter som avser undervis-

ning i en kurs enligt gymnasiesko-

lans ämnesplan får överlämnas till 

en huvudman för gymnasieskola 

på entreprenad inom 

Uppgifter som avser undervis-

ning i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan får överlämnas 

till en huvudman för gymnasie-

skola på entreprenad inom 

1. grundskolan, 

2. specialskolan, och 

3. sameskolan. 

1. grundskolan, 

2. specialskolan, och 

3. sameskolan. 

                                      

1. Denna lag träder i kraft den 4 juli 2023. 

2. Lagen tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 

efter den 30 juni 2025. 

  

 

8 Senaste lydelse 2023:000. 
9 Senaste lydelse 2023:000. 
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 1.3 Förslag till förordning om ändring i 

gymnasieförordningen (2010:2039) 

Härigenom föreskrivs i fråga om gymnasieförordningen (2010:2039) 

dels att 4 kap. 24 § och 8 kap. 12 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 3 a §, av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

3 kap. 

 3 a § 

I gymnasieskolan får huvud-

mannen besluta om andra lärotider 

för en elev än de som anges i 1–

3 §§, om eleven deltar i en eller fle-

ra kurser vid en högskola. 

 

4 kap. 

24 §1 

En elev får delta frivilligt i under-

visning i en eller flera kurser som 

ligger utanför elevens fullständiga 

program, om eleven på ett tillfreds-

ställande sätt kan antas genomföra 

såväl kurserna på den ordinarie stu-

dievägen som de frivilliga kurserna 

(utökat program). Beslutet fattas av 

rektorn. 

En elev får delta frivilligt i 

undervisning i en eller flera kurser 

som ligger utanför elevens full-

ständiga program, om eleven på 

ett tillfredsställande sätt kan antas 

genomföra såväl kurserna på den 

ordinarie studievägen som de fri-

villiga kurserna (utökat program). 

Högskolekurser får ingå i ett utö-

kat program i gymnasieskolan, 

om eleven på ett tillfredsställande 

sätt kan antas genomföra såväl 

sin ordinarie gymnasieutbildning 

som högskolekurserna.  

 Ett beslut om att en elev får följa 

ett utökat program fattas av rek-

torn. 

En elev som följer ett utökat 

program har rätt till garanterad 

undervisningstid utöver vad som 

föreskrivs i 16 kap. 18 § respektive 

19 kap. 20 § skollagen (2010:800). 

En elev som följer ett utökat 

program har rätt till garanterad 

undervisningstid utöver vad som 

föreskrivs i 16 kap. 18 § respektive 

19 kap. 20 § skollagen (2010:800). 

Detta gäller dock inte för högskole-

kurser. 

I högskoleförordningen 

(1993:100) finns bestämmelser om 

tillträde till högskolekurser. 

 

 

 

1 Senaste lydelse 2022:1105. 
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8 kap. 

12 § 

En elev som uppfyller kraven för gymnasieexamen ska få ett examens-

bevis när eleven har avslutat ett nationellt program och har fått betyg på 

alla kurser och på det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella 

studieplan. För den elev som efter en eller flera kurser eller gymnasiear-

betet har fått beslut om betyg som innebär att betyg inte har kunnat sättas 

enligt 15 kap. 27 § skollagen (2010:800) eller annars inte uppfyller kra-

ven för gymnasieexamen ska i stället studiebevis utfärdas. 

Betygen på de kurser som enligt elevens individuella studieplan ingår 

i det fullständiga programmet och betygen på de kurser som enligt stu-

dieplanen ligger utanför elevens fullständiga program ska redovisas var 

för sig i beviset. 

 Betyg på högskolekurser ska 

inte redovisas i beviset. 

                                      

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2023. 
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 1.4 Förslag till förordning om ändring i 

gymnasieförordningen (2010:2039) 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 24 § och 8 kap. 12 § gymnasieförord-

ningen (2010:2039) ska ha följande lydelse. 

 

Lydelse enligt förslag i avsnitt 1.3 Föreslagen lydelse 

 

4 kap. 

24 §1 

En elev får delta frivilligt i under-

visning i en eller flera kurser som 

ligger utanför elevens fullständiga 

program, om eleven på ett tillfreds-

ställande sätt kan antas genomföra 

såväl kurserna på den ordinarie stu-

dievägen som de frivilliga kurserna 

(utökat program). Högskolekurser 

får ingå i ett utökat program i gym-

nasieskolan, om eleven på ett till-

fredsställande sätt kan antas 

genomföra såväl sin ordinarie gym-

nasieutbildning som högskolekur-

serna. 

En elev får delta frivilligt i 

undervisning på en eller flera 

nivåer i ett ämne som ligger utan-

för elevens fullständiga program, 

om eleven på ett tillfredsställande 

sätt kan antas genomföra såväl 

nivåerna i ämnet på den ordinarie 

studievägen som de frivilliga 

nivåerna i ämnet (utökat prog-

ram). Högskolekurser får ingå i 

ett utökat program i gymnasiesko-

lan, om eleven på ett tillfreds-

ställande sätt kan antas genom-

föra såväl sin ordinarie gymnasie-

utbildning som högskolekurserna.  

Ett beslut om att en elev får följa ett utökat program fattas av rektorn. 

En elev som följer ett utökat program har rätt till garanterad undervis-

ningstid utöver vad som föreskrivs i 16 kap. 18 § respektive 19 kap. 20 § 

skollagen (2010:800). Detta gäller dock inte för högskolekurser. 

I högskoleförordningen (1993:100) finns bestämmelser om tillträde till 

och betyg på högskolekurser. 

 

8 kap. 

12 §2 

En elev som uppfyller kraven för 

gymnasieexamen ska få ett exa-

mensbevis när eleven har avslutat 

ett nationellt program och har fått 

betyg på alla kurser och på det 

gymnasiearbete som ingår i elevens 

individuella studieplan. För den 

elev som efter en eller flera kurser 

eller gymnasiearbetet har fått beslut 

om betyg som innebär att betyg inte 

har kunnat sättas enligt 15 kap. 

27 § skollagen (2010:800) eller 

annars inte uppfyller kraven för 

En elev som uppfyller kraven 

för gymnasieexamen ska få ett 

examensbevis när eleven har 

avslutat ett nationellt program och 

har fått betyg på alla nivåer i ett 

ämne och på det gymnasiearbete 

som ingår i elevens individuella 

studieplan. För den elev som efter 

en eller flera nivåer i ett ämne 

eller gymnasiearbetet har fått 

beslut om betyg som innebär att 

betyg inte har kunnat sättas enligt 

15 kap. 27 § skollagen 

 

1 Senaste lydelse 2023:000. 
2 Senaste lydelse 2023:000. 
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gymnasieexamen ska i stället stu-

diebevis utfärdas. 

(2010:800) eller annars inte upp-

fyller kraven för gymnasieexa-

men ska i stället studiebevis utfär-

das. 

Betygen på de kurser som enligt 

elevens individuella studieplan 

ingår i det fullständiga programmet 

och betygen på de kurser som 

enligt studieplanen ligger utanför 

elevens fullständiga program ska 

redovisas var för sig i beviset. 

Betygen på de nivåer i ett ämne 

som enligt elevens individuella 

studieplan ingår i det fullständiga 

programmet och betygen på de 

nivåer i ett ämne som enligt stu-

dieplanen ligger utanför elevens 

fullständiga program ska redovi-

sas var för sig i beviset. 

Betyg på högskolekurser ska inte redovisas i beviset. 

                                      

1. Denna förordning träder i kraft den 4 juli 2023. 

2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som 

påbörjas efter den 30 juni 2025. 
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 1.5 Förslag till förordning om ändring i 

skolförordningen (2011:185) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skolförordningen (2011:185) 

dels att 5 a kap. 2 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 4 a § och 6 kap. 22 a §, 

och närmast före 6 kap. 22 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

3 kap. 

 4 a § 

I grundskolan, specialskolan och 

sameskolan får huvudmannen 

besluta om andra lärotider för en 

elev än de som anges i 2–4 §§, om 

eleven läser på en högre nivå. 

 

5 a kap. 

2 §1 

Fjärrundervisning får, trots vad som anges i 21 kap. 4 § skollagen 

(2010:800), bara användas i 

1. årskurserna 1–6 i grundskolan 

och grundsärskolan, årskurserna 

1–7 i specialskolan samt samesko-

lan, vid undervisning i modersmål, 

1. årskurserna 1–6 i grundskolan 

och anpassade grundskolan, års-

kurserna 1–7 i specialskolan samt 

sameskolan, vid undervisning i 

modersmål, 

2. sameskolan vid undervisning i samiska, 

3. årskurserna 1–6 i grundskolan för integrerad samisk undervisning, 

4. årskurserna 4–6 i grundskolan, 

grundsärskolan och sameskolan 

och årskurserna 5–7 i specialskolan 

vid undervisning i moderna språk 

och teckenspråk, och 

4. årskurserna 4–6 i grundskolan, 

anpassade grundskolan och same-

skolan och årskurserna 5–7 i 

specialskolan vid undervisning i 

moderna språk och teckenspråk, 

och 

5. årskurserna 4–6 i grundskolan vid undervisning i form av extra stu-

dietid. 

I årskurserna 7–9 i grundskolan 

och grundsärskolan och årskurser-

na 8–10 i specialskolan får fjärr-

undervisning användas i samtliga 

ämnen och verksamheter som 

anges i 21 kap. 4 § skollagen. 

I årskurserna 7–9 i grundskolan 

och anpassade grundskolan och 

årskurserna 8–10 i specialskolan 

får fjärrundervisning användas i 

samtliga ämnen och verksamheter 

som anges i 21 kap. 4 § skollagen. 

 Av 21 kap. 3 a § skollagen fram-

går att fjärrundervisning även får 

användas i kurser som en elev i 

grundskolan, specialskolan eller 

 

1 Senaste lydelse 2022:731. 
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sameskolan läser enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

 

6 kap. 

 

 Betyg på utbildning som 

anordnas enligt gymnasieskolans 

ämnesplan 

 

22 a § 

När gymnasieskolans ämnesplan 

tillämpas ska 15 kap. 22–24 och 

25 a–27 §§ skollagen (2010:800) 

tillämpas i stället för 10 kap. 17–

22 §§, 12 kap. 17–22 §§ eller 

13 kap. 18–21 b §§ samma lag och 

8 kap. 1 a–1 d och 2–3 g §§ gym-

nasieförordningen (2010:2039) 

tillämpas i stället för 3–8 §§. 

Betyg som sätts enligt första 

stycket ska utfärdas separat. 

                                      

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2023. 
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 1.6 Förslag till förordning om ändring i 

skolförordningen (2011:185) 

Härigenom föreskrivs att 5 a kap. 2 § skolförordningen (2011:185) ska ha 

följande lydelse. 

 

Lydelse enligt förslag i avsnitt 1.5 Föreslagen lydelse 

 

5 a kap. 

2 §1 

Fjärrundervisning får, trots vad som anges i 21 kap. 4 § skollagen 

(2010:800), bara användas i 

1. årskurserna 1–6 i grundskolan och anpassade grundskolan, 

årskurserna 1–7 i specialskolan samt sameskolan, vid undervisning i 

modersmål, 

2. sameskolan vid undervisning i samiska, 

3. årskurserna 1–6 i grundskolan för integrerad samisk undervisning, 

4. årskurserna 4–6 i grundskolan, anpassade grundskolan och 

sameskolan och årskurserna 5–7 i specialskolan vid undervisning i 

moderna språk och teckenspråk, och 

5. årskurserna 4–6 i grundskolan vid undervisning i form av extra stu-

dietid. 

I årskurserna 7–9 i grundskolan och anpassade grundskolan och 

årskurserna 8–10 i specialskolan får fjärrundervisning användas i 

samtliga ämnen och verksamheter som anges i 21 kap. 4 § skollagen. 

Av 21 kap. 3 a § skollagen fram-

går att fjärrundervisning även får 

användas i kurser som en elev i 

grundskolan, specialskolan eller 

sameskolan läser enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

Av 21 kap. 3 a § skollagen 

framgår att fjärrundervisning 

även får användas på nivåer i ett 

ämne som en elev i grundskolan, 

specialskolan eller sameskolan 

läser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

                                      

1. Denna förordning träder i kraft den 4 juli 2023. 

2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som 

påbörjas efter den 30 juni 2025. 

   

 

1 Senaste lydelse 2023:000. 
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1.7 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (SKOLFS 2010:37) om 

läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska ha föl-

jande lydelse. 

                                      

1. Denna förordning ska kungöras i Statens skolverks författningssam-

ling. 

2. Förordningen träder i kraft den 3 juli 2023.   
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 Nuvarande lydelse 

Bilaga 

 

1   Skolans värdegrund och uppdrag 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kun-

skaper. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Nor-

merna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till ele-

vernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur ele-

verna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och man-

ligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och 

arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 

intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av köns-

tillhörighet. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.8   Rektorns ansvar 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan 

har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 

inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat 

följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och 

kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom 

givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv 

och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans 

oberoende av könstillhörighet, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 
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– skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 

studiero, 

– undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna 

får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda 

stöd samt den hjälp de behöver, 

– kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och 

svårigheter för eleven i skolan, 

– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 

elevernas utveckling som lärare gör, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 

– i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kun-

skapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsument-

frågor samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, 

– samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fri-

tidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och 

lärande, 

– samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsätt-

ningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, 

– formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att 

föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om 

olika valalternativ, 

– samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att 

eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt 

utbildning och yrkesinriktning, 

– den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att 

eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och 

inför fortsatt utbildning, 

– personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de pro-

fessionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges 

möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för 

att utveckla utbildningen, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för 

att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens, 

– skolans internationella kontakter utvecklas, och 

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen.   
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 3   Förskoleklassen 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
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Föreslagen lydelse 

Bilaga1 

 

1   Skolans värdegrund och uppdrag 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kun-

skaper. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Nor-

merna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till ele-

vernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. När det gäller grundskolan 

har skolan också ett särskilt ansvar för de elever som lätt uppfyller kri-

terierna för bedömning av kunskaper eller betygskriterierna. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur ele-

verna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och man-

ligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och 

arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 

intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av köns-

tillhörighet. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.8   Rektorns ansvar 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan 

har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 

inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat 

följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen, kriterierna 

 

1 Senaste lydelse SKOLFS 2021:65. 
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 för bedömning av kunskaper och betygskriterierna. Rektorn har ansvaret 

för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv 

och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans 

oberoende av könstillhörighet, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

– skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 

studiero, 

– undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna 

får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda 

stöd samt den hjälp de behöver, 

– elever får möjlighet att studera på en högre nivå, 

– kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och 

svårigheter för eleven i skolan, 

– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 

elevernas utveckling som lärare gör, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 

– i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kun-

skapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsument-

frågor samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, 

– samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fri-

tidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och 

lärande, 

– samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsätt-

ningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, 

– formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att 

föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om 

olika valalternativ, 

– samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att 

eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt 

utbildning och yrkesinriktning, 

– den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att 

eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och 

inför fortsatt utbildning, 

– personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de pro-

fessionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges 

möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för 

att utveckla utbildningen, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för 

att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens, 

– skolans internationella kontakter utvecklas, och 
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– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen. 

3   Förskoleklassen 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
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 1.8 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan 

för specialskolan samt för förskoleklassen och 

fritidshemmet i vissa fall 

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (SKOLFS 2010:250) 

om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet 

i vissa fall ska ha följande lydelse. 

                                      

1. Denna förordning ska kungöras i Statens skolverks författningssam-

ling. 

2. Förordningen träder i kraft den 3 juli 2023.   
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Nuvarande lydelse 

Bilaga 

 

1   Skolans värdegrund och uppdrag 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kun-

skaper. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Nor-

merna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till ele-

vernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur ele-

verna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och man-

ligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och 

arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 

intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av köns-

tillhörighet. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.8   Rektorns ansvar 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan 

har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 

inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat 

följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och 

kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom 

givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv 

och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans 

oberoende av könstillhörighet, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 
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 – skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna 

får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda 

stöd samt den hjälp de behöver, 

– kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och 

svårigheter för eleven i skolan, 

– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 

elevernas utveckling som lärare gör, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 

– i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kun-

skapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsument-

frågor samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, 

– samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fri-

tidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och 

lärande, 

– samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsätt-

ningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, 

– formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att 

föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om 

olika valalternativ, 

– samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att 

eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt 

utbildning och yrkesinriktning, 

– den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att 

eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och 

inför fortsatt utbildning, 

– personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de pro-

fessionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges 

möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för 

att utveckla utbildningen, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för 

att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens, 

– skolans internationella kontakter utvecklas, och 

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen. 

3   Förskoleklassen 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
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Föreslagen lydelse 

Bilaga1 

 

1   Skolans värdegrund och uppdrag 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kun-

skaper. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Nor-

merna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till ele-

vernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. När det gäller specialskolan 

har skolan också ett särskilt ansvar för de elever som lätt uppfyller kri-

terierna för bedömning av kunskaper eller betygskriterierna. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur ele-

verna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och man-

ligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och 

arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 

intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av köns-

tillhörighet. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.8   Rektorns ansvar 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan 

har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 

inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat 

följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen, kriterierna 

 

1 Senaste lydelse SKOLFS 2021:6. 
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 för bedömning av kunskaper och betygskriterierna. Rektorn har ansvaret 

för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv 

och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans 

oberoende av könstillhörighet, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

– skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna 

får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda 

stöd samt den hjälp de behöver, 

– elever får möjlighet att studera på en högre nivå, 

– kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och 

svårigheter för eleven i skolan, 

– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 

elevernas utveckling som lärare gör, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 

– i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kun-

skapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsument-

frågor samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, 

– samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fri-

tidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och 

lärande, 

– samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsätt-

ningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, 

– formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att 

föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om 

olika valalternativ, 

– samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att 

eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt 

utbildning och yrkesinriktning, 

– den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att 

eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och 

inför fortsatt utbildning, 

– personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de pro-

fessionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges 

möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för 

att utveckla utbildningen, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för 

att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens, 

– skolans internationella kontakter utvecklas, och 

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen. 



  

  

 

34 

3   Förskoleklassen 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
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 1.9 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan 

för sameskolan samt för förskoleklassen och 

fritidshemmet i vissa fall 

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (SKOLFS 2010:251) 

om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i 

vissa fall ska ha följande lydelse. 

                                      

1. Denna förordning ska kungöras i Statens skolverks författningssam-

ling. 

2. Förordningen träder i kraft den 3 juli 2023.   
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Nuvarande lydelse 

Bilaga 

 

1   Skolans värdegrund och uppdrag 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kun-

skaper. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Nor-

merna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till ele-

vernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur ele-

verna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och man-

ligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och 

arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 

intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av köns-

tillhörighet. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.8   Rektorns ansvar 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan 

har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 

inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat 

följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och 

kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom 

givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv 

och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans 

oberoende av könstillhörighet, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 
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 – skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 

studiero,  

– undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna 

får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda 

stöd samt den hjälp de behöver, 

– kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och 

svårigheter för eleven i skolan, 

– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 

elevernas utveckling som lärare gör, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 

– i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kun-

skapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsument-

frågor samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, 

– samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fri-

tidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och 

lärande, 

– samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsätt-

ningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, 

– formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att 

föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om 

olika valalternativ, 

– personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de pro-

fessionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges 

möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för 

att utveckla utbildningen, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för 

att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens, 

– skolans internationella kontakter utvecklas, och 

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen. 

3   Förskoleklassen 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –    
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Föreslagen lydelse 

Bilaga1 

 

1   Skolans värdegrund och uppdrag 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kun-

skaper. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Nor-

merna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till ele-

vernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. När det gäller sameskolan 

har skolan också ett särskilt ansvar för de elever som lätt uppfyller kri-

terierna för bedömning av kunskaper eller betygskriterierna. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur ele-

verna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och man-

ligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och 

arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 

intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av köns-

tillhörighet. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.8   Rektorns ansvar 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan 

har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 

inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat 

följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen, kriterierna 

 

1 Senaste lydelse SKOLFS 2021:7. 
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 för bedömning av kunskaper och betygskriterierna. Rektorn har ansvaret 

för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv 

och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans 

oberoende av könstillhörighet, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

– skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 

studiero,  

– undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna 

får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda 

stöd samt den hjälp de behöver, 

– elever får möjlighet att studera på en högre nivå, 

– kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och 

svårigheter för eleven i skolan, 

– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 

elevernas utveckling som lärare gör, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 

– i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kun-

skapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsument-

frågor samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, 

– samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fri-

tidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och 

lärande, 

– samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsätt-

ningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, 

– formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att 

föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om 

olika valalternativ, 

– personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de pro-

fessionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges 

möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för 

att utveckla utbildningen, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för 

att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens, 

– skolans internationella kontakter utvecklas, och 

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen. 
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3   Förskoleklassen 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
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 1.10 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan 

för gymnasieskolan 

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (SKOLFS 2011:144) 

om läroplan för gymnasieskolan ska ha följande lydelse. 

                                      

1. Denna förordning ska kungöras i Statens skolverks författningssam-

ling. 

2. Förordningen träder i kraft den 3 juli 2023.   
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Nuvarande lydelse 

Bilaga 

 

1   Skolans värdegrund och uppgifter 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara lik-

värdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten 

anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resur-

ser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, 

behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Sär-

skild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen ald-

rig utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med 

funktionsnedsättning. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina för-

mågor och intressen utan att begränsas av föreställningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan ska också verka för att eleverna möts och 

arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet. Oavsett om utbild-

ningen är förlagd till en arbetsplats eller äger rum i skolan ska den präglas 

av ett jämställdhetsperspektiv. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.6   Rektorns ansvar 

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och 

samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvär-

dera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. Som 

pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal 

i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, 

ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter 

elevernas önskemål och val av kurser och att återvändsgränder i stu-

diegången undviks, 

– utbildningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och att den 

organiseras så att den ger utrymme för eleverna att mötas och arbeta 

tillsammans oberoende av könstillhörighet, 
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 – lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbets-

former efter elevernas skiftande behov och förutsättningar, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

– alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 

studiero, 

– utbildningen utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, ges handledning och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen 

utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra 

anpassningar, särskilt stöd samt andra stödåtgärder som de behöver, 

– eleverna får information inför utbildningens början, får en väl utformad 

introduktion i utbildningen, i ämnen och kurser samt får stöd att 

formulera mål för sina studier, 

– skolan i dialog med eleven upprättar en individuell studieplan för varje 

elev och reviderar den vid behov, 

– lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling 

som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och 

kontinuerligt ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap samt att 

lära av varandra för att utveckla utbildningen, 

– samverkan mellan lärare kommer till stånd så att eleverna får ett 

sammanhang i sina studier, 

– samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför 

skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt 

en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning, 

– studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får 

information om och vägledning inför de olika val som skolan erbjuder 

och inför val av framtida utbildning och yrke, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen och 

för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens, 

– stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i 

utbildningen, 

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen, 

– vårdnadshavare får insyn i elevernas skolgång, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra och 

samordnas så att de utgör en helhet för eleven, och 

– eleverna får kunskaper om konsument- och trafikfrågor samt riskerna 

med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. 
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Föreslagen lydelse 

Bilaga1 

 

1   Skolans värdegrund och uppgifter 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara lik-

värdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten 

anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resur-

ser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, 

behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Sär-

skild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen, och åt de elever som lätt upp-

fyller betygskriterierna. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika 

för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina för-

mågor och intressen utan att begränsas av föreställningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan ska också verka för att eleverna möts och 

arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet. Oavsett om utbild-

ningen är förlagd till en arbetsplats eller äger rum i skolan ska den präglas 

av ett jämställdhetsperspektiv. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.6   Rektorns ansvar 

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och 

samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvär-

dera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. Som 

pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal 

i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, 

ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter 

elevernas önskemål och val av kurser och att återvändsgränder i stu-

diegången undviks, 

 

1 Senaste lydelse SKOLFS 2021:9. 
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 – utbildningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och att den 

organiseras så att den ger utrymme för eleverna att mötas och arbeta 

tillsammans oberoende av könstillhörighet, 

– lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbets-

former efter elevernas skiftande behov och förutsättningar, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

– alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 

studiero, 

– utbildningen utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, ges handledning och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen 

utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra 

anpassningar, särskilt stöd samt andra stödåtgärder som de behöver, 

– underlätta för elever som studerar på en högre nivå, 

– eleverna får information inför utbildningens början, får en väl utformad 

introduktion i utbildningen, i ämnen och kurser samt får stöd att 

formulera mål för sina studier, 

– skolan i dialog med eleven upprättar en individuell studieplan för varje 

elev och reviderar den vid behov, 

– lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling 

som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och 

kontinuerligt ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap samt att 

lära av varandra för att utveckla utbildningen, 

– samverkan mellan lärare kommer till stånd så att eleverna får ett 

sammanhang i sina studier, 

– samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför 

skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt 

en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning, 

– studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får 

information om och vägledning inför de olika val som skolan erbjuder 

och inför val av framtida utbildning och yrke, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen och 

för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens, 

– stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i 

utbildningen, 

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen, 

– vårdnadshavare får insyn i elevernas skolgång, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra och 

samordnas så att de utgör en helhet för eleven, och 

– eleverna får kunskaper om konsument- och trafikfrågor samt riskerna 

med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. 
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1.11 Förslag till förordning om ändring i 

förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan 

för gymnasieskolan 

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (SKOLFS 2011:144) 

om läroplan för gymnasieskolan ska ha följande lydelse. 

                                      

1. Denna förordning ska kungöras i Statens skolverks författningssam-

ling. 

2. Förordningen träder i kraft den 4 juli 2023. 

3. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som 

påbörjas efter den 30 juni 2025.   
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 Lydelse enligt förslag i avsnitt 1.10 

Bilaga 

 

1   Skolans värdegrund och uppgifter 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara lik-

värdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten 

anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resur-

ser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, 

behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Sär-

skild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen, och åt de elever som lätt upp-

fyller betygskriterierna. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika 

för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina för-

mågor och intressen utan att begränsas av föreställningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan ska också verka för att eleverna möts och 

arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet. Oavsett om utbild-

ningen är förlagd till en arbetsplats eller äger rum i skolan ska den präglas 

av ett jämställdhetsperspektiv. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.6   Rektorns ansvar 

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och 

samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvär-

dera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. Som 

pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal 

i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, 

ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter 

elevernas önskemål och val av kurser och att återvändsgränder i stu-

diegången undviks, 

– utbildningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och att den 

organiseras så att den ger utrymme för eleverna att mötas och arbeta 

tillsammans oberoende av könstillhörighet, 
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– lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbets-

former efter elevernas skiftande behov och förutsättningar, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

– alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 

studiero, 

– utbildningen utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, ges handledning och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen 

utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra 

anpassningar, särskilt stöd samt andra stödåtgärder som de behöver, 

– underlätta för elever som studerar på en högre nivå, 

– eleverna får information inför utbildningens början, får en väl utformad 

introduktion i utbildningen, i ämnen och kurser samt får stöd att 

formulera mål för sina studier, 

– skolan i dialog med eleven upprättar en individuell studieplan för varje 

elev och reviderar den vid behov, 

– lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling 

som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och 

kontinuerligt ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap samt att 

lära av varandra för att utveckla utbildningen, 

– samverkan mellan lärare kommer till stånd så att eleverna får ett 

sammanhang i sina studier, 

– samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför 

skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt 

en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning, 

– studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får 

information om och vägledning inför de olika val som skolan erbjuder 

och inför val av framtida utbildning och yrke, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen och 

för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens, 

– stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i 

utbildningen, 

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen, 

– vårdnadshavare får insyn i elevernas skolgång, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra och 

samordnas så att de utgör en helhet för eleven, och 

– eleverna får kunskaper om konsument- och trafikfrågor samt riskerna 

med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. 
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 Föreslagen lydelse 

Bilaga1 

 

1   Skolans värdegrund och uppgifter 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara lik-

värdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten 

anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resur-

ser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, 

behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Sär-

skild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen, och åt de elever som lätt upp-

fyller betygskriterierna. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika 

för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för 

att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas 

lärande, val och utveckling. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina för-

mågor och intressen utan att begränsas av föreställningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan ska också verka för att eleverna möts och 

arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet. Oavsett om utbild-

ningen är förlagd till en arbetsplats eller äger rum i skolan ska den präglas 

av ett jämställdhetsperspektiv. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2   Övergripande mål och riktlinjer 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

2.6   Rektorns ansvar 

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och 

samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvär-

dera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. Som 

pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal 

i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, 

ett särskilt ansvar för att 

– utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter 

elevernas önskemål och val av nivåer i ett ämne och att återvänds-

gränder i studiegången undviks, 

 

1 Senaste lydelse SKOLFS 2023:000. 
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– utbildningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och att den 

organiseras så att den ger utrymme för eleverna att mötas och arbeta 

tillsammans oberoende av könstillhörighet, 

– lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbets-

former efter elevernas skiftande behov och förutsättningar, 

– skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

– alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 

studiero, 

– utbildningen utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, ges handledning och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 

digitala verktyg, 

– undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen 

utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra 

anpassningar, särskilt stöd samt andra stödåtgärder som de behöver, 

– underlätta för elever som studerar på en högre nivå, 

– eleverna får information inför utbildningens början, får en väl utformad 

introduktion i utbildningen, i ämnen och på nivåer i ett ämne samt får 

stöd att formulera mål för sina studier, 

– skolan i dialog med eleven upprättar en individuell studieplan för varje 

elev och reviderar den vid behov, 

– lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling 

som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och 

kontinuerligt ges möjlighet att dela med sig av sin kunskap samt att 

lära av varandra för att utveckla utbildningen, 

– samverkan mellan lärare kommer till stånd så att eleverna får ett 

sammanhang i sina studier, 

– samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför 

skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt 

en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning, 

– studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får 

information om och vägledning inför de olika val som skolan erbjuder 

och inför val av framtida utbildning och yrke, 

– skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen och 

för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens, 

– stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i 

utbildningen, 

– skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser 

som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen, 

– vårdnadshavare får insyn i elevernas skolgång, 

– kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper 

om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i 

utbildningen, 

– skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra och 

samordnas så att de utgör en helhet för eleven, och 

– eleverna får kunskaper om konsument- och trafikfrågor samt riskerna 

med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. 
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 2 Elever som lätt når skolans mål får inte 

alltid den stimulans de har rätt till 

Undervisningen ger inte tillräckligt med utmaningar för alla elever 

Statens skolinspektions tillsyn och kvalitetsgranskningar visar att många 

elever inte får en undervisning som är tillräckligt stimulerande (Skol-

inspektionen 2018). Av Skolinspektionens skolenkät våren 2020 framgår 

att 28 procent av eleverna i årskurs 9 i grundskolan och 23 procent av 

eleverna som gick andra läsåret i gymnasieskolan upplevde att de inte får 

tillräckliga utmaningar i sitt skolarbete. Svarsfrekvensen var 82 procent i 

grundskolan och 82 procent i gymnasieskolan. Vid Skolinspektionens 

tolkning av svaren har svarsalternativen ”Stämmer helt och hållet” och 

”Stämmer ganska bra” summerats när det gäller påståendet ”Jag får för lite 

utmanande arbetsuppgifter i skolan”. I årskurs 9 har 31 procent av pojkar-

na svarat stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra jämfört med 

25 procent av flickorna. I andra läsåret i gymnasieskolan har 26 procent av 

pojkarna svarat stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra jämfört 

med 20 procent av flickorna (Skolinspektionen 2020).  

Att ringa in gruppen elever som behöver mer intellektuella utmaningar 

och stimulans i undervisningen är inte helt enkelt. Där återfinns hög-

presterande elever, elever som har ett specialintresse för ett eller flera 

ämnen eller ämnesområden och elever som är särskilt begåvade inom ett 

eller flera områden. Elever som är särskilt begåvade kan ha en fallenhet 

för något ämne, t.ex. matematik, eller en stor problemlösningsförmåga. 

Särskilt begåvade elever har ofta en förmåga som är avgränsad till något 

område. Det är ovanligt att eleven har samma förmåga inom flera om-

råden. Högpresterande elever presterar, som termen indikerar, bra i skolan, 

vilket t.ex. leder till höga betyg. När Skolinspektionen genomförde en 

kvalitetsgranskning av undervisning i gymnasieskolan för högpresterande 

elever följde myndigheten elever med höga meritvärden från grundskolan, 

dvs. som under sin grundskoletid varit högpresterande och därmed borde 

ha potential att fortsätta vara det (Skolinspektionen 2018).  

Det bör nämnas att särskilt begåvade elever, dvs. elever som vanligen är 

särskilt begåvade inom ett visst område, kan återfinnas bland mer generellt 

högpresterande elever. De ingår dock inte alltid i denna grupp. Det finns 

inte någon enhetlig definition av gruppen särskilt begåvade elever (se t.ex. 

Skolverket 2015a).  

En av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar visar att matematik-

undervisningen utmärker sig när det gäller brist på individanpassade ut-

maningar. På över 40 procent av de granskade matematiklektionerna fick 

eleverna inte tillräckliga utmaningar. Undervisningen på en tredjedel av 

de observerade lektionerna på naturvetenskapsprogrammet behövde an-

passas bättre till de högpresterande eleverna. I stället för att utmanas i sitt 

lärande kunde högpresterande elever stundtals få sitta sysslolösa i klass-

rummet eller få göra om samma typ av uppgifter som de redan genomfört. 

Granskningen visar även att lärarsamverkan när det gäller undervisning av 

högpresterande elever sällan prioriteras i skolans övergripande organisa-

tion (Skolinspektionen 2018). Av en tematisk analys som Skolinspek-

tionen gjort framgår dessutom att lärarna vid de undersökta skolorna ofta 
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prioriterar att eleverna ska nå ett godkänt betyg, vilket får konsekvensen 

att lärarna inte hinner med att ge de elever som skulle gynnas av att 

fördjupa sitt lärande tillräckliga utmaningar. Undervisningen tenderar att 

läggas på en medelnivå för att passa så många elever som möjligt. Av 

analysen framgår också att elever som inte får tillräckliga utmaningar, och 

ofta får vänta in sina klasskamrater innan de får en ny uppgift, riskerar att 

förlora motivationen för studierna (Skolinspektionen 2016). 

Sammanfattningsvis indikerar Skolinspektionens rapporter och analyser 

att elever som har potential att vara högpresterande riskerar att få en under-

visning som inte utmanar och som inte ger dem möjlighet att nå så långt 

som möjligt i sin kunskapsutveckling. Frågan har också uppmärksammats 

i statliga utredningar. Enligt 2015 års skolkommission behöver svensk 

skola inte bara vidta åtgärder för att stärka de lägst presterande elev-

grupperna i utbildningssystemet, utan skolan behöver även bli bättre på att 

främja lärandet för de högpresterande eleverna (SOU 2017:35). Det 

framgår också av Gymnasieutredningens betänkande att skolor generellt 

behöver bli bättre på att ge stöd och stimulans till eleverna (SOU 2016:77). 

Särskilt begåvade och högpresterande elever behöver undervisning som 
är anpassad för dem  

I sammanställningen Tre korta texter om att förstå särskilt begåvade barn 

i den svenska skolan (Persson 2015) anges att frågan om intellektuell 

förmåga rönte nytt intresse i Sverige i samband med Lissabonfördraget, 

som EU antog 2007. Vikten av innovation, kreativitet, entreprenörskap 

och kunskap lyfts särskilt fram i fördraget. Enligt Persson har det varit ett 

problem i svensk skolkultur att särskild begåvning förståtts som något 

slags privilegium och att särskilt begåvade elever därför inte behöver 

någon hjälp. De aktuella eleverna behöver dock stimulans och önskar 

större social acceptans av lärare och klasskamrater. Vidare krävs det enligt 

Persson förståelse för hur särskilt viktig lärarrollen är för dem. 

Hur stor andel av en elevkull som räknas till gruppen särskilt begåvade 

elever varierar i forskningssammanhang. Det finns, som nämns ovan, 

ingen enhetlig definition av gruppen. I Skolverkets stödmaterial för att 

stimulera och stödja grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt 

begåvade elever refereras till forskning och praxis som beskriver spannet 

2–10 procent. Andelen elever som kan betraktas som extremt begåvade 

uppskattas till 0,1–0,5 procent. Det är dock viktigt att i detta sammanhang 

även nämna en större grupp, de s.k. högpresterande eleverna, som utgör ca 

15–20 procent. En gemensam nämnare för dessa grupper är att de inte 

sällan blir understimulerade i undervisningen (Skolverket 2015a). 

Westling Allodi (2015) anger i en artikel att det är vanligt att särskilt 

begåvade elever går i vanliga skolor och klasser men att undervisningen 

för dem har individuella inslag genom olika former av individuellt stöd 

och olika slag av acceleration och berikning. Med acceleration förstås i 

detta sammanhang elever som arbetar framåt i egen takt, som är betydligt 

högre än deras klasskamraters. Acceleration kan även vara att eleven går 

vidare i ett eller flera ämnen till nästa nivå i utbildningssystemet. Berik-

ning avser att en elev fördjupar sig inom ett område eller breddar sina 

studier genom att studera inom kunskapsfält som ligger utanför skolans 

ämnesinnehåll. Andra sätt att stödja högpresterande elever är enligt 
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 Westling Allodi olika former av rådgivande samtal, individuell hand-

ledning och coachning.  

Det förekommer även, i varierande utsträckning i olika länder, att det 

inom eller utanför det formella skolsystemet anordnas extra kurser och 

evenemang av olika slag. Westling Allodi refererar till en internationell 

kartläggning som visar på en förändring i synsätt där flera utbildnings-

system går ifrån en syn på begåvning som något ärvt och stabilt som berör 

en begränsad grupp av elever som undervisas i särskilda program. I stället 

anammar flera utbildningssystem en bredare definition av begåvning som 

betonar fallenhet i kombination med ansträngning och en policy som i 

högre utsträckning uppmuntrar till berikning och differentiering i vanliga 

grupper. Westling Allodi refererar även till att Bailey et al. (2008), i en 

systematisk forskningsöversikt av fungerande pedagogiska insatser för 

särskilt begåvade elever i en rad olika länder, visar att individanpassat 

lärande och differentiering inom ramen för vanlig klassundervisning varit 

en framgångsrik metod. I samma forskningsöversikt rekommenderas 

också olika slags individualiserade program, organisatoriska lösningar 

med nivågruppering och olika former av differentiering inom en grupp 

med varierande nivåer av förmågor. Flera modeller verkar enligt över-

sikten vara effektiva. Lärarens ledarskap i klassrummet och samspelet 

eleverna emellan lyfts fram som viktiga för att skapa goda lärande-

situationer. 

Sammantaget visar både Persson och Westling Allodi att en gemensam 

nämnare är att särskilt begåvade elever behöver stimulans och anpass-

ningar utifrån sina olika förutsättningar och behov för att kunna utveckla 

sin potential fullt ut. 

I betänkandet SOU 2017:35 anger 2015 års skolkommission att de 

nedåtgående resultat som visats i internationella kunskapsmätningar för 

elever i Sverige under början av 2000-talet, som studierna TIMSS10 och 

PISA11, inte bara berör lågpresterande utan även högpresterande elever. 

Kommissionen anser att det finns ett behov av att bygga upp kunskap om 

goda arbetssätt för både låg- och högpresterande elever. Det är viktigt att 

elever som behöver mer stimulans och utmaningar i skolarbetet får det och 

att lärare anpassar undervisningen även utifrån högpresterande och sär-

begåvade elevers behov och förutsättningar.  

Om undervisningen inte individanpassas kan studieresultaten försämras 

Skolinspektionen framhåller att utan anpassade utmaningar riskerar hög-

presterande elever att inte utveckla uthållighet och studieteknik (Skol-

inspektionen 2018). I ett stödmaterial på Skolverkets webbplats refereras 

till flera forskare och det anges att det är först när elever utsätts för ut-

maningar som de med väl anpassad undervisning kan lära sig studieteknik, 

hitta metoder för att arbeta sig igenom uppgifter som ger motstånd och får 

 

10 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell 
komparativ studie som undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i 

årskurs 4 och 8. 
11 PISA (Programme for International Student Assessment) har genomförts vart tredje år 

sedan 2000 och undersöker 15-åriga elevers kunskaper i läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap. 
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erfarenhet av att gå vidare efter tillfälliga misslyckanden (Skolverket 

2015b). 

För att särskilt begåvade elever ska kunna visa och utveckla sina för-

mågor krävs vidare att skolan uppmärksammar dem och ger dem ut-

maningar på rätt nivå. Det handlar om acceptans och förståelse från 

lärarnas sida, acceptans och tolerans mellan elever och att särskilt be-

gåvade elever får möjlighet att uppleva delaktighet och utmaningar med 

andra särskilt begåvade och högpresterande elever. 

Särskilt begåvade elever som inte får lämplig undervisning och stöd 

riskerar att bli understimulerade eller hamna i utanförskap. Under-

stimulans och ett negativt bemötande kan leda till stökiga elever i klass-

rummet. En konsekvens kan bli att eleverna inte vill gå till skolan eller 

följa undervisningen eftersom de känner att de redan kan det som de ska 

lära sig i skolan. Det kan också leda till att eleverna inte känner sig accep-

terade av samhället och i förlängningen till ensamhet och slutenhet.  

Det finns särskilt begåvade elever som uteblivit från lärarledd 

undervisning i skolan under största delen av sin grundskoletid. Eleverna 

har upplevt att de i för hög grad behövt undertrycka sin personlighet och 

sin begåvning för att passa in och bli accepterade. De har fått agera 

extralärare eller förväntats höja moral och etik i klassrummet i stället för 

att få undervisning och fokusera på sin egen utveckling. Många beteenden 

hos särskilt begåvade elever kan ibland misstolkas som uttryck för 

svårigheter med uppmärksamhet eller socialt samspel (Skolverket 2015b). 

Enligt Skolinspektionen kan bristande individanpassning och stöd leda 

till att högpresterande elever inte upplever undervisningen som stimu-

lerande och anpassad efter dem. Det kan påverka deras studiemotivation 

med sjunkande studieresultat som följd (Skolinspektionen 2016). 

Bristande ledning och stimulans kan enligt Skolinspektionen medföra att 

eleven aktivt underpresterar i ett försök att passa in och därmed får nega-

tiva upplevelser av skolgången. Det kan leda till psykisk ohälsa och att 

eleven uteblir från undervisningen. Det är också större risk att omotiverade 

eller uttråkade elever sysselsätter sig med annat än lärande på lektionerna 

eller ställer till med oreda. Vidare ser myndigheten utifrån ett antal skol-

besök en koppling mellan lärares förmåga att hålla strukturerade, väl-

planerade lektioner med varierat innehåll och elevernas studiero och 

motivation. Skolinspektionen pekar på att högpresterande elever ofta inte 

får tillräcklig återkoppling och tydliga instruktioner. Otydlighet i under-

visningen leder lätt till prestationsrelaterad stress hos dessa elever.  

Skolinspektionen lyfter också elevhälsans betydelse för högpresterande 

elever (Skolinspektionen 2018). För att elevernas stress ska hållas på en 

rimlig nivå behöver skolan ha en helhetssyn och arbeta aktivt för att 

motverka prestationsrelaterad stress. Elevhälsan har en central roll i detta 

arbete. 

Kunskapen om elevernas behov behöver öka och stöd- och 
utvecklingsinsatser behövs 

Regeringen gav i Skolverkets regleringsbrev för 2019 myndigheten i upp-

drag att lämna förslag på hur skolors arbete med elever i grund- och 

gymnasieskolan, som har lätt att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen, 

kan stärkas och stödjas. I redovisningen av uppdraget bekräftas att elever 
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 som snabbare når skolans mål, elever som har särskilt intresse eller 

fallenhet för ett eller flera ämnen och elever som har en särskild begåvning 

av olika skäl inte alltid får den ledning och stimulans som behövs för att 

de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt (Skolverket 2020).  

Skolverket bedömer att det finns goda möjligheter för elever till ut-

manande undervisning och studier på högre nivå inom det nuvarande 

regelsystemet. Skolverket föreslår därför inga genomgripande för-

fattningsförändringar, men lämnar förslag som syftar till att förbättra de 

reella möjligheterna för elever som snabbare når skolans mål att nå längre 

i sitt lärande. Enligt myndigheten behövs även ökad kunskap om hur man 

tillgodoser behoven hos elever som behöver särskilda utmaningar. Myn-

digheten bedömer att det behövs insatser för att kunskapen ska öka hos 

flera olika personalkategorier i skolan, bl.a. skolchefer, rektorer och lärare. 

Lärarna behöver ökad kompetens och möjligheter att pedagogiskt diffe-

rentiera undervisningen utifrån elevernas förutsättningar. Vidare är, enligt 

Skolverket, sättet som rektorn leder och organiserar skolan centralt i 

arbetet med att ge både högpresterande och särskilt begåvade elever den 

utbildning de har rätt till. 

Det pågår försöksverksamheter med spetsutbildningar … 

Det har sedan 2012 i grundskolan och 2009 i gymnasieskolan funnits 

försöksverksamheter med riksrekryterande spetsutbildning i Sverige. 

Spetsutbildningarna regleras i särskilda förordningar (se avsnitt 3). 

Läsåret 2020/21 bedrevs spetsutbildning i försöksverksamheterna vid 

24 grundskolor och 23 gymnasieskolor.  

Spetsutbildningen skiljer sig från ordinarie utbildning genom att den er-

bjuder eleverna särskild fördjupning och breddning och en högre studie-

takt inom ett ämne eller ämnesområde. Högstadieelever får erbjudas 

möjligheten att läsa en eller flera gymnasiekurser och gymnasieelever ska 

kunna läsa kurser vid en högskola vid sidan av viss del av sina gymnasie-

studier. Spetsutbildningarna i försöksverksamheterna rekryterar elever 

från hela landet. Läsåret 2020/21 gick 2 145 elever en spetsutbildning i 

grundskolan och 1 315 elever gick en spetsutbildning i gymnasieskolan. 

Det bör nämnas att det vid sidan av försöksverksamheten med gymnasial 

spetsutbildning dessutom finns riksrekryterande estetisk spetsutbildning 

inom den ordinarie gymnasieutbildningen. Totalt gick 1 779 elever en så-

dan utbildning läsåret 2020/21 (Skolverket 2021). 

… men det räcker inte för att nå alla elever som behöver extra 
utmaningar 

Skolinspektionens granskningar och Skolverkets utvärderingar av spets-

utbildningarna och redovisning av uppdraget om elever som snabbare når 

kunskapskraven visar att det behöver skapas tydligare möjligheter och en 

tydlig struktur i utbildningssystemet för att fånga upp och möta behoven 

hos de elever som är högpresterande eller särskilt begåvade och som lätt 

når skolans mål (Skolinspektionen 2016 och 2018 samt Skolverket 2019 

och 2020). 

Spetsutbildning finns endast på ett fåtal orter i landet, vilket för de flesta 

elever innebär att de är tvungna att flytta eller resa långt från hemorten för 
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att kunna påbörja en sådan utbildning. Dessutom får varje år endast högst 

30 elever påbörja en spetsutbildning. Det är alltså få elever som har en 

reell möjlighet att ta del av en sådan utbildning. Det är problematiskt att 

det svenska skolväsendet inte har ett regelsystem där det, parallellt med de 

befintliga spetsutbildningarna, är möjligt att i tillräcklig grad möta hög-

presterande eller särbegåvade elever med utgångspunkt i den ordinarie 

undervisningen på hemorten.   

 

3 Nuvarande reglering 

Elever har rätt till en likvärdig utbildning 

Skolväsendet i Sverige omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, 

grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola, 

gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. 

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat 

följer av särskilda bestämmelser i skollagen. Vidare ska utbildningen inom 

skolväsendet vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den 

anordnas (1 kap. 1, 8 och 9 §§ skollagen).  

Utbildning inom skolväsendet får anordnas både av det allmänna och av 

enskilda (1 kap. 1 § skollagen). Kommuner är huvudmän för förskola, 

förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad 

gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning och en region får i viss 

utsträckning vara huvudman för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola 

och kommunal vuxenutbildning. Staten är huvudman för specialskolan 

och sameskolan. Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för 

förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola 

och anpassad gymnasieskola. Det är i de flesta fall Statens skolinspektion 

som handlägger sådana ärenden (2 kap. 2–5 och 7 §§ skollagen). 

Utbildningen inom skolväsendet ska främja alla elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära (1 kap. 4 § skollagen). Elever som lätt 

uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper 

som minst ska uppfyllas ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 

längre i sin kunskapsutveckling (3 kap. 2 § skollagen). Skolans huvud-

uppdrag är att ge alla elever förutsättningar att nå målen för utbildningen, 

dvs. tillräckliga kunskaper för att de ska klara framtida studier och yrkes-

liv. Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla 

elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att 

den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva 

livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet (10 kap. 2 § skollagen). 

Elever i grundskolan ska under sin tid i skolformen få en total under-

visningstid om minst 6 890 timmar. Denna minsta undervisningstid för-

delas i en timplan över de ämnen som en elev i grundskolan ska få 

undervisning i. Enligt skollagen ska undervisningen i grundskolan omfatta 

ämnena bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, 

matematik, musik, de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi, 

de samhällsorienterande ämnena geografi, historia, religionskunskap och 

samhällskunskap, slöjd, svenska eller svenska som andraspråk och teknik. 
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 Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas 

varje elev inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning, modersmål. Vidare ska det finnas elevens val 

och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta till att fördjupa och 

bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. Regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om under-

visningstid utöver den totala undervisningstiden och om avvikelser när det 

gäller vilka ämnen som undervisningen ska omfatta, se 10 kap. 4–6 §§ 

skollagen och bilaga 1 till skolförordningen (2011:185). 

Liknande bestämmelser som för grundskolan finns för anpassade grund-

skolan, specialskolan och sameskolan. 

Det finns bestämmelser om lärotiderna i både skollagen och 
skolförordningen 

Den obligatoriska verksamheten får enligt skollagen omfatta högst 

190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i förskoleklassen och de två 

lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Obligatorisk verksamhet får inte 

förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. Regeringen eller 

den myndighet som regeringen bestämmer får dock meddela föreskrifter 

om avvikelser från lärotiderna för elever i anpassade grundskolan och 

specialskolan. Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, 

som består av en höst- och vårtermin. Läsåret ska ha minst 178 skoldagar 

och minst 12 lovdagar och börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för 

höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen (7 kap. 

17 §, 10 kap. 3 §, 11 kap. 4 §, 12 kap. 3 § och 13 kap. 3 § skollagen och 

3 kap. 2 och 3 §§ skolförordningen). 

Elevernas skolarbete ska enligt skolförordningen förläggas måndag–

fredag och vara så jämnt fördelat över dessa dagar som möjligt. Skol-

arbetet ska även förläggas så att eleverna så långt som möjligt får samman-

hållna skoldagar. Antalet skoldagar i veckan får begränsas till fyra för en 

grupp elever i årskurs 1 eller 2, om det finns särskilda skäl. I anpassade 

grundskolan och specialskolan får rektorn också besluta om andra lärotider 

för en elev, om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevens fysiska 

eller psykiska förutsättningar. Ett sådant beslut får omfatta högst ett läsår. 

Innan rektorn fattar beslut ska eleven och elevens vårdnadshavare få 

tillfälle att yttra sig. Om det behövs ska rektorn höra företrädare för elev-

hälsan innan beslutet fattas. Rektorn får inte delegera den aktuella besluts-

befogenheten till någon annan (3 kap. 4 och 5 §§ skolförordningen). 

Elever kan både gå om årskurser och börja en högre årskurs än normalt 

Grundskolan och anpassade grundskolan har nio årskurser, som delas in i 

lågstadium, mellanstadium och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 

1–3, mellanstadiet av årskurs 4–6 och högstadiet av årskurs 7–9. Special-

skolan har tio årskurser. Dess lågstadium består av årskurs 1–4, dess 

mellanstadium av årskurs 5–7 och dess högstadium av årskurs 8–10. 

Sameskolan har däremot bara sex årskurser, som delas in i lågstadium och 

mellanstadium. Lågstadiet består av årskurs 1–3 och mellanstadiet av 

årskurs 4–6 (10 kap. 3 §, 11 kap. 4 §, 12 kap. 3 § och 13 kap. 3 § skol-

lagen). Varje elev ska vid slutet av läsåret normalt flyttas till närmast högre 

årskurs. Rektorn får besluta att en elev inte ska flyttas till närmast högre 
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årskurs, om detta med hänsyn till elevens utveckling och personliga för-

hållanden i övrigt är lämpligast för eleven. Innan rektorn fattar beslut i en 

sådan fråga ska elevens vårdnadshavare få tillfälle att yttra sig. Rektorn får 

också på begäran av en elevs vårdnadshavare besluta att eleven får gå om 

en årskurs. En elev i förskoleklassen får flyttas till årskurs 1 i skolan, om 

skolans rektor bedömer att eleven har goda förutsättningar för det och 

elevens vårdnadshavare medger det. Rektorn får vidare besluta att en elev 

i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan ska 

flyttas till en högre årskurs än den som eleven redan tillhör eller normalt 

ska tillhöra, om eleven har goda förutsättningar att delta i utbildningen i 

den högre årskursen och elevens vårdnadshavare medger det (4 kap.  

4–7 §§ skolförordningen). 

Elevens hemkommun ansvarar för att eleven får utbildning i grundskolan 

Hemkommunen ansvarar för att utbildning i grundskolan kommer till 

stånd för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan och som 

inte fullgör sin skolgång på annat sätt. Denna skyldighet ska fullgöras 

genom att hemkommunen anordnar grundskola i den omfattning som 

krävs för att bereda utbildning för alla i kommunen som är berörda. Om 

det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en annan 

kommun om att denna i sin grundskola ska ta emot elever vars grund-

skoleutbildning hemkommunen ansvarar för. En elev har rätt att bli mot-

tagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun än den som ska 

svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga 

förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. En 

kommun får även i andra fall ta emot en elev från en annan kommun i sin 

grundskola efter önskemål av elevens vårdnadshavare. En elev som har 

tagits emot i en kommuns grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar hela 

läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras 

under läsåret. Om det för eleven återstår endast en årskurs, har eleven 

också rätt att gå kvar sista årskursen (10 kap. 24, 25, 27 och 28 §§ 

skollagen). 

För fristående grundskolor gäller att de ska vara öppna för alla elever 

som har rätt till utbildning i grundskolan. Utbildningen får dock begränsas 

till att avse vissa årskurser, elever som är i behov av särskilt stöd och vissa 

elever som utbildningen är speciellt anpassad för (10 kap. 35 § skollagen). 

Det pågår en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i 
grundskolan 

Förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande 

spetsutbildning i grundskolans högre årskurser gäller för utbildning som 

påbörjas under tiden 1 juli 2012–30 juni 2024. Med spetsutbildning avses 

i förordningen en utbildning inom grundskolans årskurser 7–9 som 

inrymmer särskild fördjupning och breddning inom det eller de ämnen som 

spetsutbildningen är inriktad mot. Syftet med spetsutbildningen är, utöver 

vad som följer av syftet med utbildningen i grundskolan enligt skollagen, 

att ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskaps-

utveckling (1 §). 

Statens skolverk har inför vart och ett av läsåren 2012/13–2014/15 fått 

besluta att huvudmän för grundskolan får delta i försöksverksamheten 
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 enligt förordningen. Skolverkets beslut enligt förordningen får inte över-

klagas. Den huvudman som deltar i försöksverksamheten får under de tio 

läsår som följer efter Skolverkets beslut starta spetsutbildning i årskurs 7.  

Fjärrundervisning får användas under vissa förutsättningar 

I skollagen avses med fjärrundervisning interaktiv undervisning som be-

drivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare 

är åtskilda i rum men inte i tid (1 kap. 3 §). Grundläggande bestämmelser 

om fjärrundervisning i grundskolan, anpassade grundskolan, special-

skolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan har 

samlats i 21 kap. samma lag. Enligt kapitlet får fjärrundervisning användas 

i dessa skolformer endast under de förutsättningar och med de be-

gränsningar som följer av kapitlet och föreskrifter som har meddelats i 

anslutning till kapitlet. I kapitlet anges sedan att fjärrundervisning bara får 

användas om det för viss undervisning inte finns någon lärare inom 

huvudmannens skolenhet som uppfyller kraven på legitimation och be-

hörighet och huvudmannen trots upprepade ansträngningar inte har lyckats 

anställa en sådan. Fjärrundervisning kan dock ändå få användas om elev-

underlaget för en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie undervisning 

inom skolenheten leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter för huvudmannen (2 och 3 §§). 

I grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan 

får enligt 21 kap. 4 § fjärrundervisning användas endast i ämnena 

engelska, matematik, moderna språk, modersmål, de naturorienterande 

ämnena biologi, fysik och kemi, de samhällsorienterande ämnena 

geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, samiska, 

svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk och teknik. Regeringen har 

ett bemyndigande att meddela föreskrifter om begränsningar i fråga om i 

vilka årskurser som fjärrundervisning får användas i de angivna skol-

formerna (21 kap. 5 § skollagen). Regeringen har med stöd av detta be-

myndigande i skolförordningen angett att fjärrundervisning bara får 

användas i vissa ämnen i lågstadiet och mellanstadiet. I högstadiet får dock 

fjärrundervisning användas i samtliga ämnen som anges i 21 kap. 4 § 

skollagen (5 a kap. 2 § skolförordningen). 

En huvudman som avser att använda fjärrundervisning i ett visst ämne 

eller i en viss kurs ska fatta ett beslut om det. Huvudmannen får besluta 

om att använda fjärrundervisning för högst ett läsår åt gången (21 kap. 9 § 

skollagen). 

Elever som deltar i fjärrundervisning ska göra det i lokaler som skol-

enheten disponerar och det ska finnas en handledare vid fjärrunder-

visningen. I grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och 

sameskolan ska handledaren finnas närvarande där eleverna befinner sig. 

Handledaren ska vara en för detta ändamål lämplig person (21 kap. 12 och 

13 §§ skollagen). 

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig för eleverna 

Allmänna bestämmelser om bl.a. gymnasieskolans syfte och målgrupp 

finns i 15 kap. skollagen. Närmare bestämmelser om bl.a. utbildningarnas 

innehåll och utformning finns i 16 kap. Bestämmelser om gymnasieskolan 

som har beslutats av regeringen, antingen med stöd av bemyndiganden i 
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skollagen eller med stöd av regeringens s.k. restkompetens (8 kap. 7 § 

regeringsformen) har huvudsakligen samlats i gymnasieförordningen 

(2010:2039). 

Gymnasieskolan ska enligt huvudregeln vara öppen endast för ung-

domar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning 

och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det 

första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år (15 kap. 5 § skollagen). Ut-

bildningen är frivillig för eleverna, som alltså inte har någon skolplikt. En 

elev som har påbörjat gymnasieskolan har dock, precis som eleverna i 

grundskolan, en skyldighet att delta i den verksamhet som anordnas för att 

ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om 

en elev utan giltigt skäl uteblir från verksamheten ska rektorn se till att 

elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit 

frånvarande. Elevens vårdnadshavare behöver dock inte informeras sam-

ma dag om det finns särskilda skäl. Utbildningen ska bedrivas under läsår 

som omfattar en hösttermin och en vårtermin (15 kap. 10 och 16 §§ skol-

lagen). 

Utbildningen i gymnasieskolan består av nationella program, som är 

yrkesprogram eller högskoleförberedande program. För varje nationellt 

program ska det finnas examensmål som innehåller mål för programmet. I 

gymnasieskolan finns också utbildning i form av introduktionsprogram 

och vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. Det ska i gymnasie-

skolan finnas en ämnesplan för varje ämne i ett nationellt program och 

vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. Utbildningen inom varje 

ämne ges i form av en eller flera kurser (15 kap. 7 §, 16 kap. 6, 21 och 

23 §§ och 17 a kap. 11 och 12 §§ skollagen). Elever på yrkesprogrammen 

har enligt skollagen rätt till minst 2 430 undervisningstimmar om 

60 minuter och elever på högskoleförberedande program har rätt till minst 

2 180 undervisningstimmar om 60 minuter (garanterad undervisningstid). 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får dock 

meddela föreskrifter om avvikelser från den garanterade undervisnings-

tiden. Omfattningen av studierna på nationella program anges i gymnasie-

poäng (16 kap. 18 och 19 §§ skollagen). För elever som har betyg från en 

utbildning som omfattar minst 2 500 gymnasiepoäng på ett nationellt 

program i gymnasieskolan ska gymnasieexamen utfärdas, om vissa ytter-

ligare villkor för en sådan examen är uppfyllda (16 kap. 26 § skollagen). 

Villkoren innebär inte att gymnasieexamen får utfärdas först när eleven 

har gått i gymnasieskolan under en viss tid. Det finns alltså ingen ut-

trycklig tidsgräns för hur länge en gymnasieutbildning ska pågå, men det 

anges i skollagen att de nationella programmen är avsedda att genomgås 

på tre läsår. Huvudmannen får dock besluta att utbildningen får fördelas 

på längre tid än tre läsår (16 kap. 15 §). Förlängd undervisning är också en 

stödåtgärd i gymnasieskolan. Huvudmannen får enligt gymnasie-

förordningen besluta att undervisningen på ett nationellt program för en 

elev i gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år, om eleven har 

läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förut-

sättningar i övrigt finns särskilda skäl för det (9 kap. 7 §). 

Om huvudmannen har fått tillstånd till det av Skolverket får denne 

emellertid också besluta att en utbildning på ett nationellt program i 

gymnasieskolan får fördelas på kortare tid än tre läsår (16 kap. 15 § 

skollagen). Av förarbetena till bestämmelsen framgår att det i vissa fall 
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 kan vara motiverat att erbjuda ett nationellt program på kortare tid än tre 

år (prop. 1997/98:169 s. 29). Det finns ingen annan bestämmelse om 

förkortad undervisning i gymnasieskolan, liknande den ovan nämnda 

bestämmelsen i gymnasieförordningen om stöd i form av förlängd under-

visning. Ett beslut om förkortad utbildning kräver alltså, till skillnad från 

ett beslut om att undervisningen för en enskild elev får fördelas över längre 

tid, ett särskilt tillstånd från Skolverket. 

Inom de nationella programmen får det finnas inriktningar och särskilda 

varianter, som börjar det första, andra eller tredje läsåret. Inriktningarna är 

nationella. Frågan om en särskild variant ska godkännas ska enligt 

skollagen prövas av Skolverket. Regeringen har ett bemyndigande att 

meddela föreskrifter om vilka nationella inriktningar som ska finnas. 

Vidare får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

meddela ytterligare föreskrifter om nationella inriktningar och särskilda 

varianter (16 kap. 7–10 §§ skollagen). 

Det finns bestämmelser om läsåret i gymnasieförordningen 

Det finns mer detaljerade bestämmelser om läsåret i gymnasieför-

ordningen. Läsåret i gymnasieskolan ska omfatta 40 veckor och ha minst 

178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Läsåret ska börja i augusti och sluta 

senast i juni. Huvudmannen får för en viss utbildning besluta om andra 

tider om utbildningsinslag förutsätter andra läsårstider. Dagarna för höst- 

och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen. Elevernas 

skolarbete ska förläggas måndag–fredag och vara så jämnt fördelat över 

dessa dagar som möjligt. Skolarbetet ska även förläggas så att eleverna så 

långt som möjligt får sammanhållna skoldagar och skoldagarna ska vara 

så jämnt fördelade över läsåret som möjligt. När skolarbetet förläggs till 

en arbetsplats utanför skolan ska den arbetstid som gäller på arbetsplatsen 

tillämpas, om inte rektorn beslutar annat (3 kap. 1–3 §§ gymnasieförord-

ningen). 

Det finns också bestämmelser om undervisningstid och utökat program i 
gymnasieförordningen 

För nationella program i gymnasieskolan beslutar huvudmannen enligt 

gymnasieförordningen om antalet undervisningstimmar för varje kurs, 

varje ämnesområde och gymnasiearbetet samt om hur undervisningstiden 

ska fördelas över läsåren. Huvudmannen ska redovisa hur eleven har fått 

sin garanterade undervisningstid (4 kap. 22 § gymnasieförordningen).  

En elev får delta frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som ligger 

utanför elevens fullständiga program, om eleven på ett tillfredsställande 

sätt kan antas genomföra såväl kurserna på den ordinarie studievägen som 

de frivilliga kurserna (utökat program). Beslutet fattas av rektorn. En elev 

på ett yrkesprogram i gymnasieskolan har emellertid utan särskilt beslut 

rätt att som utökat program läsa de kurser som krävs för grundläggande 

behörighet till högskoleutbildning på grundnivå. Huvudmannen är dock 

bara skyldig att tillgodose detta om eleven senast vid utgången av det andra 

läsåret har anmält att han eller hon vill läsa de aktuella kurserna. En elev 

som följer ett utökat program har rätt till garanterad undervisningstid 

utöver vad som föreskrivs i skollagen (4 kap. 23 § gymnasieförordningen). 
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Det pågår en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i 
gymnasieskolan 

En försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i 

matematik eller naturvetenskapliga, teknikvetenskapliga, samhällsveten-

skapliga eller humanistiska ämnen bedrivs enligt förordningen (2008:793) 

om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. 

Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2009–

30 juni 2024. Med spetsutbildning enligt förordningen avses en gymnasial 

utbildning som innehåller gymnasiekurser med särskild fördjupning och 

breddning inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är 

inriktad mot, utöver vad som får förekomma på det nationella program och 

den inriktning som närmast motsvarar spetsutbildningen. Utbildningen ska 

också göra det möjligt för en elev att vid sidan av viss del av sina 

gymnasiestudier läsa kurser vid ett universitet eller en högskola (1 §). 

Undervisningen får i vissa fall läggas ut på entreprenad enligt 23 kap. 
skollagen 

Sådan entreprenad som regleras i 23 kap. skollagen är en samarbetsform 

som står öppen för såväl kommunala som enskilda huvudmän. En 

definition av entreprenad finns i 23 kap. 2 § första stycket. Där anges att 

med entreprenad avses i skollagen att en huvudman sluter avtal med någon 

annan om att denne ska utföra uppgifter inom utbildning eller annan 

verksamhet som huvudmannen ansvarar för enligt lagen. Huvudmannen 

behåller huvudmannaskapet för uppgifter som utförs på entreprenad. Att 

huvudmannen behåller huvudmannaskapet innebär att det fortfarande är 

huvudmannen, dvs. den som överlämnar eller beställer entreprenaden, som 

ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 

skollagen och andra författningar. Beställaren ansvarar t.ex. fortfarande 

för att utbildningen håller tillräckligt hög kvalitet. Ett avtal om entreprenad 

får enligt den nämnda paragrafens andra stycke endast slutas under de 

förutsättningar som anges i 23 kap. 

Uppgifter som faller utanför utbildningsansvaret enligt skollagen, såsom 

lokalvård, omfattas inte av entreprenadbestämmelserna. 

De bestämmelser som finns för en utbildning eller en annan verksamhet 

enligt skollagen ska, med de undantag som anges i 23 kap. eller i före-

skrifter som har meddelats i anslutning till kapitlet, gälla även vid entre-

prenad (23 kap. 2 § tredje stycket). 

En kommun eller en region får enligt 23 kap. 3 § skollagen genom ett 

sådant entreprenadavtal som avses i 23 kap. 1 § första stycket samma lag 

utföra uppgifter åt en annan huvudman inom skolväsendet, trots bestäm-

melsen i 2 kap. 1 § kommunallagen. I sistnämnda paragraf anges att 

kommuner och regioner bara får ägna sig åt angelägenheter som har an-

knytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar 

(den s.k. lokaliseringsprincipen). Bestämmelsen i 23 kap. 3 § skollagen 

reglerar således ett undantag från kommunallagens lokaliseringsprincip 

och innebär att även kommuner och regioner kan vara utförare av en 

entreprenad. Även staten kan vara utförare av entreprenad, i egenskap av 

huvudman för specialskolan och sameskolan. Staten får dock bara utföra 

vissa begränsade uppgifter på entreprenad (23 kap. 4 §). 
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 Det framgår inte av de inledande bestämmelserna i 23 kap. skollagen i 

vilka skolformer och för vilka uppgifter entreprenad är tillåtet. Det framgår 

i stället av andra bestämmelser i kapitlet. Möjligheterna att överlämna 

uppgifter som är hänförliga till undervisning på entreprenad inom grund-

skolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasie-

skolan och anpassade gymnasieskolan är emellertid begränsade. Uppgifter 

som avser undervisning i lovskola får inom grundskolan överlämnas på 

entreprenad endast till en annan huvudman inom skolväsendet och upp-

gifter som avser undervisning i teckenspråk eller samiska eller integrerad 

samisk undervisning i grundskolan får överlämnas på entreprenad endast 

till staten. Uppgifter som avser undervisning i karaktärsämnen som har en 

yrkesinriktad eller estetisk profil får inom gymnasieskolan och anpassade 

gymnasieskolan överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller 

juridisk person. Slutligen får uppgifter som avser modersmålsunder-

visning eller fjärr- eller distansundervisning överlämnas till en annan 

huvudman inom skolväsendet på entreprenad såväl inom grundskolan, 

anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan som inom 

gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Uppgifter som avser 

distansundervisning får dock bara överlämnas till en huvudman som har 

godkänts som utförare av distansundervisning (23 kap. 12–17 §§ skol-

lagen). Det finns dock en möjlighet för regeringen att om det finns sär-

skilda skäl efter ansökan av en kommun, en region eller en enskild 

huvudman medge att kommunen, regionen eller den enskilde huvud-

mannen i andra fall än som anges i skollagen får överlämna åt någon annan 

att bedriva undervisning inom skolväsendet på entreprenad (23 kap. 19 § 

skollagen). 

Om en huvudman överlämnar uppgiften att bedriva undervisning på 

entreprenad, får huvudmannen även överlämna den myndighetsutövning 

som hör till en lärares undervisningsuppgift till utföraren (23 kap. 5 § 

skollagen). 

Ny terminologi i promemorian 

Den 1 juli 2022 träder ändringar i skollagen i kraft som handlar om en ny 

princip för betygssättning och att betygskriterier och kriterier för be-

dömning av kunskaper ska ersätta kunskapskrav och kravnivåer. Med 

betygskriterier avses sådana kriterier som används för att beskriva vilka 

kunskaper som typiskt sett ska uppnås för ett visst betyg. Med kriterier för 

bedömning av kunskaper avses kriterier som inte används för betygs-

sättning, utan för att bedöma elevers kunskapsutveckling i årskurser där 

man inte sätter betyg (prop. 2021/22:36 s. 125 och 126). Ändringarna 

gäller grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Den 15 juli 2022 träder 

ändringar i skollagen i kraft som innebär att ämnesbetyg ersätter kursbetyg 

i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Dessa skolformer 

kommer alltså att bli ämnesutformade. Utbildningen inom varje ämne ska 

inte längre ges i form av en eller flera kurser, utan ett ämne ska bestå av 

en eller flera nivåer. Dessa ändringar rörande ämnesbetyg ska tillämpas på 

utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025 (prop. 2021/22:36, bet. 

2021/22:UbU7, rskr. 2021/22:156). I denna promemoria används de nya 
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uttrycken betygskriterier, kriterier för bedömning av kunskaper och nivåer 

i ämnen, se också avsnitt 8.  

Den 2 juli 2023 träder ändringar i skollagen i kraft som innebär att 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan byter namn till anpassade 

grundskolan respektive anpassade gymnasieskolan (prop. 2021/22:162, 

bet. 2021/22:UbU27, rskr. 2021/22:429). I denna promemoria används de 

nya namnen på dessa skolformer. 

 

 

4 Elever i grundskolan, sameskolan och 

specialskolan ska kunna läsa på en högre 

nivå 

4.1 Skolans ansvar för elever som behöver studera 

på en högre nivå ska anges i läroplanerna 

Förslag: Det ska framgå av läroplanerna för grundskolan, specialskolan 

och sameskolan att skolan har ett särskilt ansvar även för de elever som 

lätt uppfyller betygskriterierna eller kriterierna för bedömning av 

kunskaper.  

Rektorn ska ha ett särskilt ansvar för att elever får möjlighet att 

studera på en högre nivå. 

 

Skälen för förslaget: Det är viktigt att skollagens föreskrifter om elevers 

lärande och personliga utveckling får genomslag i praktiken. Kraven på att 

alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver och att elever 

som lätt uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av 

kunskaper som minst ska uppfyllas ska ges ledning och stimulans för att 

kunna nå längre i sin kunskapsutveckling innebär att undervisningen ska 

individanpassas. Om det inte sker kan det leda till att elever tappar motiva-

tion för skolarbetet och presterar sämre än de annars skulle göra.  

Av redogörelsen i avsnitt 3 framgår att det finns ett betydande underlag 

från Statens skolinspektion och från statliga utredningar som pekar mot att 

elever som har potential att vara högpresterande riskerar att få en 

undervisning som inte utmanar och som inte ger dem möjlighet att nå så 

långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Av underlaget från 

Skolinspektionen framgår också att elevernas möjligheter att få ledning 

och stimulans inte enbart handlar om undervisningen, utan även om hur 

rektorn leder och organiserar skolan. Det ska dock inte underskattas att det 

kan vara svårt för lärarna att samtidigt undervisa elever med stora 

variationer i kunskaper, behov och intressen, vilket bekräftas av Statens 

skolverks redovisning av uppdraget om elever som snabbare når 

kunskapskraven. Hela skolans organisation behöver alltså involveras i 

arbetet med högpresterande elever. Rektorns ledarskap och en 

skolorganisation som stödjer undervisning som gynnar högpresterande 

elever på en skola, dvs. som kan skapa förutsättningar för lärarna att möta 

alla elever, är betydelsefulla. Rektorns roll som pedagogisk ledare och chef 

för lärarna behöver därför uppmärksammas mer, så att skolans 
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 organisation kan möta eleverna på ett bättre sätt. Det kan t.ex. handla om 

att rektorn skapar gemensam planeringstid för lärarna när det gäller ämnen 

där lärare med olika behörighet kan behöva samverka för att bättre möta 

de aktuella eleverna.  

Även elevhälsan, personal med specialpedagogisk kompetens samt 

studie- och yrkesvägledare har en roll att fylla när det gäller att utforma en 

undervisning som kan möta de särskilt begåvade och högpresterande 

eleverna. Elevhälsan kan behövas för insatser på individ- eller gruppnivå 

för att underlätta gruppers samspel eller stödja utvecklingen av under-

visningen på andra sätt.  

För att fler elever ska få större utmaningar i undervisningen och möjlig-

het att studera på en högre nivå finns det anledning att i skolans styr-

dokument ytterligare betona skolans ansvar för elever som är särskilt 

begåvade eller högpresterande. Den elevgrupp som i dag lyfts fram i läro-

planerna är elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen, då 

det anges att skolan har ett särskilt ansvar för dessa elever. Ett tydlig-

görande i läroplanerna av skolans ansvar även för särskilt begåvade och 

högpresterande elever bör förbättra förutsättningarna för att de uppmärk-

sammas och får den undervisning som de har rätt till. 

På grund av det anförda föreslås att det ska framgå av läroplanerna för 

grundskolan, specialskolan och sameskolan att skolan har ett särskilt 

ansvar även för de elever som lätt uppfyller betygskriterierna eller 

kriterierna för bedömning av kunskaper. Det föreslås också att det av 

läroplanerna ska framgå att rektorn har ett särskilt ansvar för att elever får 

möjlighet att studera på en högre nivå. 

4.2 Rektorn ska få besluta att en elev får läsa 

gymnasieämnen 

Förslag: Rektorn ska kunna besluta att en elev i grundskolan, 

specialskolan eller sameskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne 

enligt gymnasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda för-

utsättningar att klara studierna och elevens vårdnadshavare medger det.  

Nivåer i ett ämne som en elev i grundskolan, specialskolan eller 

sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygssättas 

enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. Sådana betyg 

ska utfärdas separat. 

Skälen för förslaget 

Det ska bli lättare att anordna mer utmanande undervisning i 
grundskolan, specialskolan och sameskolan 

Det förekommer att en elev i grundskolan läser ett ämne i en högre årskurs 

än den eleven går, t.ex. att en elev i årskurs 7 läser matematik med elever 

i årskurs 9. Elever i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan 

och sameskolan kan också efter rektorns beslut börja i en högre årskurs än 

vad som är vanligt för åldern (se avsnitt 34). På några ställen i landet finns 

det dessutom en möjlighet för elever på högstadiet i grundskolan att inom 
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ramen för en försöksverksamhet med spetsutbildning läsa kurser på 

gymnasienivå.  

Den nuvarande ordinarie regleringen lägger emellertid hinder i vägen 

för elever i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och 

sameskolan som vill läsa ett ämne i gymnasieskolan. Den som inte är elev 

i gymnasieskolan men som vill ha betyg därifrån har visserligen rätt att 

genomgå prövning för att få betyg från gymnasieskolan (8 kap. 25 § 

gymnasieförordningen). Elever i de obligatoriska skolformerna, t.ex. 

grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan, har 

dock inte rätt att ta del av undervisning i ett ämne enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, eftersom gymnasieskolan endast är öppen för ungdomar som 

avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning (15 kap. 

5 § skollagen).  

Elever som accelererar snabbare i ett ämne än sina klasskamrater, och 

som tidigare än dem uppfyller kriterierna för bedömning av kunskaper 

eller betygskriterierna i ett ämne, kan ha förutsättningar för att läsa ämnet 

på en högre nivå även om det inte är lämpligt att de hoppar över hela års-

kurser. Elever i anpassade grundskolan får dock läsa ämnen enligt grund-

skolans kursplaner, om de har förutsättningar för det (11 kap. 8 § skol-

lagen). Dessa elever har alltså redan i dag möjlighet att läsa på en högre 

nivå.  

Elever i grundskolan, specialskolan och sameskolan behöver få större 

möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar för att nå så långt 

som möjligt i sin kunskapsutveckling. I sin redovisning av uppdraget om 

elever som snabbare når kunskapskraven föreslår Statens skolverk att det 

i skollagen ska införas bestämmelser om att en elev i grundskolan får delta 

frivilligt i undervisning enligt gymnasieskolans ämnesplan, om eleven har 

goda förutsättningar att delta i undervisningen och elevens vårdnadshavare 

medger det. Beslutet föreslås fattas av rektorn. Om sådana bestämmelser 

införs bör rektorns beslut bygga på en bedömning av om eleven har 

förutsättningar att läsa på en högre nivå och fattas efter samråd med eleven 

och elevens vårdnadshavare. Det är viktigt att eleven bedöms klara stu-

dierna och själv vill ha en större utmaning, så att studierna kan bli fram-

gångsrika. Detsamma bör gälla för elever i specialskolan och sameskolan, 

eftersom även dessa elever kan behöva den extra stimulans och utmaning 

som studier i gymnasieämnen kan ge.  

Hur undervisningen ska organiseras för att bäst möta eleverna är en fråga 

som lämpligast bör lösas utifrån lokala förutsättningar. Exempelvis kan 

dock en skolenhet som har tillräckligt många elever som har förut-

sättningar att läsa ämnen på gymnasienivå anordna undervisningen samlat 

för dessa elever. Om undervisning på gymnasienivå bara behöver anordnas 

för någon enstaka elev kan undervisningen i stället differentieras så att 

eleven får sin undervisning inom ramen för den ordinarie undervisnings-

gruppen, men med innehåll från gymnasieskolan. Det kan även bli aktuellt 

att utveckla samarbeten med en eller flera gymnasieskolor.  

Det föreslås därför att rektorn ska få besluta att en elev i grundskolan, 

specialskolan eller sameskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne 

enligt gymnasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förut-

sättningar att klara studierna och elevens vårdnadshavare medger det. Det 

föreslås också att det ska införas bestämmelser i skollagen som upplyser 
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 om att undervisningen för elever i de nämnda skolformerna i vissa fall får 

omfatta nivåer i ett ämne enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

Studier på gymnasienivå ska betygssättas enligt gymnasieskolans 
bestämmelser 

Precis som andra elever behöver högpresterande elever tydliga instruk-

tioner och regelbunden återkoppling för att undgå stress. Som framgår av 

avsnitt 2 visar en kvalitetsgranskning från Statens skolinspektion att 

högpresterande elever behöver särskilt stor tydlighet i instruktioner och 

återkoppling för att kunna prestera högt i en bredd av ämnen. Får eleverna 

inte det kan den prestationsrelaterade stressen bli ett hinder för fortsatta 

höga prestationer enligt Skolinspektionen. Det är därför viktigt att åter-

koppling bl.a. sker i form av betyg så att elevernas prestationer synliggörs 

och bekräftas. Om studier på en högre nivå inom t.ex. grundskolan 

betygssätts kan de också lättare tillgodoräknas och eleverna får därmed 

bättre förutsättningar att gå fortare fram i sina studier inom gymnasie-

skolan. I försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i 

grundskolans högre årskurser tillämpas gymnasieskolans bestämmelser 

om betygssättning när eleverna läser gymnasiekurser och betygen på de 

kurserna ska utfärdas separat. Utvärderingen av försöksverksamheten 

visar att detta har fungerat väl. Det är därför lämpligt att samma ordning 

som i försöksverksamheten tillämpas för elever som läser gymnasieämnen 

inom en vanlig grundskoleutbildning eller i specialskolan eller 

sameskolan.  

Därför föreslås att nivåer i ett ämne som en elev i grundskolan, special-

skolan eller sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska be-

tygssättas enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. Sådana 

betyg ska utfärdas separat. 

4.3 Eleven ska få tid till studierna på en högre nivå  

Förslag: Om en elev i grundskolan, specialskolan eller sameskolan 

läser på en högre nivå, ska huvudmannen få besluta att elevens läsår ska 

ha en annan omfattning eller börja och sluta vid andra tidpunkter än vad 

som anges i skolförordningen. Huvudmannen ska också få besluta att 

elevens skolarbete inte ska förläggas måndag–fredag eller vara så jämnt 

fördelat över dessa dagar som möjligt. Elevens skolarbete ska inte heller 

behöva förläggas så att eleven så långt som möjligt får sammanhållna 

skoldagar.  

Ett bemyndigande ska införas i skollagen som möjliggör att sådana 

bestämmelser införs i skolförordningen. 

Skälen för förslaget 

Elevens skolarbete ska kunna förläggas mer flexibelt 

Elever i grundskolan, specialskolan eller sameskolan som läser på en 

högre nivå kan behöva utföra sitt skolarbete på delvis andra tider än de 

som gäller för övriga elever. Om eleverna t.ex. får undervisning i 

gymnasieskolans ämnen på en annan skola än deras ordinarie kan deras 
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schema behöva anpassas till denna skolas schema. Behovet av flexibilitet 

blir särskilt stort om de elever från grundskolan, specialskolan eller 

sameskolan som ska läsa i gymnasieskolan kommer från flera olika skolor.  

Att planera de aktuella elevernas undervisning på en högre nivå ställer 

således högre krav på flexibilitet än vad planeringen av deras övriga under-

visning gör. För att eleverna ska kunna delta i både sin vanliga utbildning 

och utbildningen på gymnasienivå behöver huvudmännen ha goda förut-

sättningar att anpassa elevernas schema. Krav på sammanhållna skoldagar 

och på en jämn fördelning av skolarbetet över veckan kan motverka den 

flexibilitet som krävs för dessa elever. 

Eftersom eleverna är unga, får en större arbetsbörda och kan behöva få 

undervisningen förlagd på ett annat sätt än normalt, är det vidare viktigt 

att skolans organisation är utformad på ett sätt som är gynnsamt för dessa 

elever. Som framgår av avsnitt 4.1 behöver flera olika personalkategorier 

samverka för att möta de särskilt begåvade och högpresterande eleverna. 

Det gäller inte bara undervisningen utan även förutsättningarna för att 

studierna ska fungera på ett bra sätt.  

Det föreslås därför att om en elev i grundskolan, specialskolan eller 

sameskolan läser på en högre nivå ska huvudmannen få besluta att elevens 

skolarbete ska förläggas på ett annat sätt än vad som gäller enligt skol-

förordningen. Det innebär att elevens skolarbete inte ska behöva förläggas 

måndag–fredag eller vara så jämnt fördelat över dessa dagar som möjligt. 

Elevens skolarbete ska inte heller behöva förläggas så att eleven så långt 

som möjligt får sammanhållna skoldagar. 

Det ska kunna göras undantag när det gäller läsårets omfattning 

Det finns bestämmelser i skolförordningen om läsårets omfattning (se 

avsnitt 3). För elever i specialskolan får rektorn redan i dag besluta om 

andra lärotider än vad som anges i skolförordningen (3 kap. 5 §). Rektorn 

kan t.ex. anpassa läsårets omfattning om det finns särskilda skäl med 

hänsyn till elevens fysiska eller psykiska förutsättningar. I såväl special-

skolan som i grundskolan och sameskolan kan det dock behöva göras 

undantag från skolförordningens bestämmelser om läsårets omfattning, för 

att en elev i någon av dessa skolformer ska kunna läsa gymnasieämnen 

och för att undervisningen ska kunna samordnas mellan olika huvudmän 

och skolor. Till exempel kan läsårets början behöva anpassas till andra 

huvudmäns terminsstart eller undervisning kan behöva förläggas till lov-

dagar. Eftersom högre krav ställs på de elever i grundskolan, specialskolan 

och sameskolan som väljer att läsa på en högre nivå är det viktigt att 

bestämmelserna om lärotider inte hindrar eleven från att studera på en 

högre nivå.  

På grund av det anförda föreslås att huvudmannen när det gäller en elev 

i grundskolan, specialskolan eller sameskolan som läser på en högre nivå 

ska få besluta om undantag från skolförordningens bestämmelser om 

läsårets omfattning. Huvudmannen ska även få besluta att läsåret ska börja 

eller sluta vid andra tidpunkter än vad som anges i skolförordningen. 

För att möjliggöra de undantag från skolförordningen som föreslås i 

detta avsnitt föreslås att det befintliga bemyndigandet i skollagen ändras. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med stöd 

av bemyndigandet meddela föreskrifter om avvikelser från lagens 
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 bestämmelser om lärotider för elever i anpassade grundskolan och special-

skolan (7 kap. 17 §). Bemyndigandet ska utvidgas så att regeringen eller 

den myndighet som regeringen bestämmer även får meddela föreskrifter 

om avvikelser från lagens bestämmelser om lärotider för elever i grund-

skolan och sameskolan som läser på en högre nivå. 

4.4 Fjärrundervisning ska i vissa fall få användas 

för gymnasieämnen 

Förslag: Fjärrundervisning ska alltid få användas för en elev i grund-

skolan, specialskolan eller sameskolan på nivåer i ett ämne som eleven 

läser enligt gymnasieskolans ämnesplan.  

 

Skälen för förslaget: Fjärrundervisning kan vara ett alternativ för att 

organisera undervisning i grundskolan, specialskolan och sameskolan på 

en högre nivå än vad som för närvarande är möjligt. Det kan t.ex. vara 

svårt för huvudmannen att ordna undervisning i ett gymnasieämne för en 

elev i någon av de nämnda skolformerna om det inte finns en närliggande 

gymnasieskola eller om den närliggande gymnasieskolan inte anordnar 

undervisning i just det ämnet eleven har förutsättningar att läsa. Vidare är 

andelen lärare med behörighet att undervisa i ett ämne i både grundskolan 

och gymnasieskolan relativt låg, vilket kan göra det svårt för huvud-

mannen att både rekrytera behöriga lärare och att hitta någon sådan lärare 

inom sin egen organisation. Av avsnitt 2 framgår att Statens skolverks 

redovisning av uppdraget om elever som snabbare når kunskapskraven 

visar att det finns ett behov av att skapa goda möjligheter för fjärr-

undervisning som ett alternativ för att på ett bra sätt möta elevers behov 

av utmaningar. Enligt Skolverket lyfts fjärrundervisning bl.a. av Sveriges 

Kommuner och Regioner och Friskolornas riksförbund som en möjlighet 

för att möta alla elevers behov av utmaningar oavsett var i landet de bor. 

Den sammantagna bedömningen är att fjärrundervisning är ett sätt att 

underlätta för huvudmännen att erbjuda elever extra utmaningar i sitt 

lärande. Det finns därför ett behov av att införa bestämmelser i skollagen 

och skolförordningen som medger att huvudmannen anordnar sådan 

undervisning utan de vanliga begränsningarna. 

Som framgår av avsnitt 3 får fjärrundervisning i dag bara användas om 

något av vissa grundläggande villkor är uppfyllt, t.ex. om det för viss 

undervisning inte finns någon lärare inom huvudmannens skolenhet som 

uppfyller kraven på legitimation och behörighet och huvudmannen trots 

upprepade ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan. Fjärrunder-

visning kan även få användas om elevunderlaget för en viss skolenhet är 

så begränsat att ordinarie undervisning inom skolenheten leder till 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen 

(21 kap. 3 § skollagen). Fjärrundervisning kan dock vara en förutsättning 

för att en elev i grundskolan, specialskolan eller sameskolan ska få läsa 

enligt gymnasieskolans ämnesplaner. Det bör alltså inte, när det är fråga 

om en elev i någon av de skolformerna som läser ett gymnasieämne, vara 

ett krav för fjärrundervisning att något av de grundläggande villkoren för 

att sådan undervisning ska få användas är uppfyllt. Fjärrundervisning bör 
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vidare få användas även om det är fråga om ett ämne som fjärr-

undervisning annars inte får användas i enligt skollagen. Fjärrundervisning 

bör alltså kunna användas även i andra ämnen än de som anges i skollagens 

kapitel om fjärrundervisning (21 kap. 4 § skollagen), för att möjliggöra för 

elever med olika typer av begåvning att studera på högre nivå. 

För elevens utbildning i övrigt, dvs. den delen av utbildningen som 

eleven inte läser enligt gymnasieskolans ämnesplan, bör de allmänna för-

utsättningarna för att fjärrundervisning ska få användas enligt skollagen 

gälla (se avsnitt 3). Undervisning på plats i skolan bör alltså även i 

fortsättningen vara huvudregel när det gäller denna övriga utbildning.  

Det bör understrykas att det är huvudmannen för en utbildning som 

bestämmer om fjärrundervisning ska användas i utbildningen. Det är inte 

någon rättighet för eleverna att få fjärrundervisning. Huvudmannen 

ansvarar för utbildningen och dess genomförande. Om fjärrundervisning 

ska användas måste verksamheten vara anpassad för det så att fjärrunder-

visningen håller god kvalitet. 

På grund av det ovan anförda föreslås att fjärrundervisning alltid ska få 

användas för en elev i grundskolan, specialskolan eller sameskolan på 

nivåer i ett ämne som eleven läser enligt gymnasieskolans ämnesplan. Det 

ska också införas bestämmelser i skollagen och skolförordningen som 

upplyser om att fjärrundervisning även får användas på nivåer i ett ämne 

som en elev i någon av de nämnda skolformerna läser enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

4.5 Entreprenad ska i vissa fall få användas när det 

gäller gymnasieämnen  

Förslag: Uppgifter som avser undervisning i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan ska inom grundskolan, specialskolan och same-

skolan få överlämnas på entreprenad till en huvudman för gymnasie-

skola. 

 

Skälen för förslaget: Det kan finnas organisatoriska svårigheter med att 

få till stånd undervisning enligt gymnasieskolans ämnesplaner i grund-

skolan, specialskolan och sameskolan. Elevunderlaget kan t.ex. vara litet. 

Det kan också saknas behöriga lärare. Entreprenadmöjligheter kan under-

lätta för huvudmännen att erbjuda undervisning enligt gymnasieskolans 

ämnesplaner. Om en huvudman får sluta avtal med någon annan om att 

denne ska utföra uppgifter som avser undervisning i gymnasieämnena kan 

huvudmannen erbjuda sådan undervisning även om denne själv saknar 

förutsättningar att utföra undervisningen. 

För att göra det möjligt för fler elever i grundskolan, specialskolan och 

sameskolan att i enlighet med vad som föreslås i avsnitt 4.2 läsa gymnasie-

ämnen bör uppgifter som avser undervisning i sådana ämnen få över-

lämnas på entreprenad till en huvudman för en gymnasieskola. Den andra 

huvudmannen bör kunna vara kommunal eller enskild. Såväl kommuner 

och regioner som enskilda kan vara huvudmän för gymnasieskolan. Den 

huvudman som enligt ett entreprenadavtal tar över ansvaret för 

undervisningen i gymnasieämnen blir dock inte huvudman när det gäller 
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 denna undervisning, eftersom den huvudman som överlämnar uppgifter på 

entreprenad behåller huvudmannaskapet för uppgifterna.  

Som framgår av avsnitt 4.4 kan för övrigt fjärrundervisning användas i 

gymnasieämnen som en elev i grundskolan, specialskolan eller same-

skolan läser efter beslut av rektorn. Det innebär att fjärrundervisning kan 

användas i ett gymnasieämne som exempelvis huvudmannen för special-

skolan, som endast finns på ett fåtal orter, har överlämnat till en huvudman 

för en gymnasieskola på entreprenad. Det kan underlätta för den elev som 

bor långt ifrån den huvudman som enligt entreprenadavtalet anordnar den 

gymnasiala utbildningen. Det bör även nämnas att eleverna under vissa 

förutsättningar kan få distansundervisning som särskilt stöd (se 22 kap. 5 § 

skollagen).  

Det bör understrykas att det alltid är huvudmannen för en utbildning som 

bestämmer om utbildningen ska överlämnas på entreprenad till någon 

annan, i den mån skollagen tillåter det. 

På grund av det anförda föreslås att uppgifter som avser undervisning i 

ett ämne enligt gymnasieskolans ämnesplan inom grundskolan, 

specialskolan och sameskolan ska få överlämnas på entreprenad till en 

huvudman för en gymnasieskola. 

 

 

 

5 Elever i gymnasieskolan ska få större 

möjligheter att nå längre i sin 

kunskapsutveckling 

5.1 Skolans ansvar för elever som behöver studera 

på en högre nivå ska anges i läroplanen 

Förslag: Det ska framgå av läroplanen för gymnasieskolan att särskild 

uppmärksamhet ska ägnas åt både de elever som har svårigheter att nå 

målen för utbildningen och de elever som lätt uppfyller betygs-

kriterierna.  

Rektorn ska ha ett särskilt ansvar för att underlätta för elever som 

studerar på en högre nivå. 

Skälen för förslaget 

Högpresterande elever behöver uppmärksammas mer i gymnasieskolan 

Elever som har ett särskilt intresse eller en särskild fallenhet för ett eller 

flera ämnen och elever som har en särskild begåvning får inte alltid den 

anpassning av undervisningen som de behöver för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Det kan minska 

elevernas studiemotivation och försämra deras studieteknik. Detta kan i 

sin tur leda till att de får sämre studieresultat eller att de inte klarar av sina 

studier, vilket kan få stora konsekvenser för deras framtid. Det finns bl.a. 

exempel på särskilt begåvade elever som dolt sin begåvning för att passa 
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in. I värsta fall riskerar eleverna att hamna i utanförskap eller drabbas av 

psykisk ohälsa (se avsnitt 2). 

För att möta alla elever utifrån deras behov kan rektorer, lärare och 

annan personal i gymnasieskolan därför behöva utveckla arbetet med 

individanpassade utmaningar, trygg och uppmuntrande klassrumsmiljö, 

tydlighet i instruktioner och konstruktiv återkoppling. Detta bekräftas av 

såväl Statens skolinspektion som Statens skolverk (se avsnitt 2).  

På ett organisatoriskt plan behöver lärarna få bättre förutsättningar att 

samverka om utbildningen utifrån elevernas behov och strukturera arbetet 

för att motverka deras prestationsrelaterade stress. Skolinspektionen 

framhåller rektorns pedagogiska ledarskap som en väsentlig del i arbetet 

med utvecklingsområdena genom att rektorn behöver prioritera och skapa 

strukturer som gynnar utvecklingen av hela utbildningen. Även elevhälsan 

och studie- och yrkesvägledningen är av betydelse när det gäller att 

uppmärksamma eleverna och utforma en undervisning som kan möta deras 

behov samt vägleda om studier på en högre nivå än den som elevens 

utbildning normalt kan erbjuda.  

Frågan om elevernas möjligheter att få tillräckliga utmaningar i under-

visningen och att få studera på en högre nivå inrymmer också en rättvise- 

och likvärdighetsaspekt. Det finns vårdnadshavare som av exempelvis 

socioekonomiska eller språkliga skäl har sämre förutsättningar än andra 

att bevaka sina barns rättigheter. Det är viktigt att alla elever uppmärk-

sammas i skolan och ges rätt utmaningar. Skolan måste identifiera och 

fånga upp högpresterande eller särskilt begåvade elever oavsett familje-

bakgrund eller om de kommer från områden med socioekonomiska ut-

maningar eller områden med goda socioekonomiska förutsättningar.    

Undervisningen i gymnasieskolan kan bli mer stimulerande för eleverna 

genom att de ges möjlighet att fördjupa sig i olika ämnen och studera på 

högre nivå.  

Möjligheter att tillgodose elevernas behov av extra stimulans finns men 
behöver utökas  

Eleverna kan redan i dag välja mellan olika program och inriktningar. 

Elever som har en särskild fallenhet och ett intresse för språk kan t.ex. 

välja humanistiska programmets språkinriktning och elever som är 

intresserade av teknik och matematik kan t.ex. välja teknikprogrammet 

med inriktning teknikvetenskap. Ibland är dock dessa program- och 

inriktningsval inte tillräckliga för elever i behov av större utmaningar i 

undervisningen. Eleverna kanske vill och behöver fördjupa sig mer än vad 

som är möjligt inom den vanliga programstrukturen.  

Det förekommer att eleverna ges möjligheter till fördjupning eller 

breddning i sin utbildning, men det beror i hög grad på vilken skola de går 

på dåskolornas utbud av program och kurser varierar. Det beror också på 

om det finns fler högpresterande elever i den skola där eleven går eftersom 

det då naturligt finns en större efterfrågan på undervisning som innehåller 

större utmaningar än den ordinarie undervisningen och därmed bättre 

förutsättningar för huvudmannen att anordna sådan undervisning 

De utökade möjligheterna att använda fjärrundervisning enligt 21 kap. 

skollagen, som började tillämpas den 1 juli 2021, kan vidare göra det 

lättare för elever som behöver mer utmaningar i undervisningen att få 
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 sådan undervisning, särskilt om de går på skolor där få elever efterfrågar 

detta. Genom fjärrundervisning kan en elev erbjudas undervisning på fler 

nivåer i ett gymnasieämne än annars, om huvudmannen saknar egna lärare 

för nivåerna eller om elevunderlaget är begränsat.  

Det finns alltså vissa möjligheter till fördjupning och breddning i gym-

nasieskolan, men för att dessa möjligheter ska bli en realitet för fler elever 

behöver det ansvar som skolan har för elever som är särskilt begåvade eller 

högpresterande betonas. Läroplanen för gymnasieskolan lyfter i dag fram 

elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen, då det anges att 

särskild uppmärksamhet ska ägnas åt dessa elever. Ett sätt att markera 

skolans ansvar även för de elever som lätt når målen är att, på motsvarande 

sätt som föreslås i avsnitt 4.1 för grundskolan, sameskolan och special-

skolan, tydliggöra det i gymnasieskolans styrdokument. Ett sådant tydlig-

görande bör förbättra förutsättningarna för att de elever i gymnasieskolan 

som lätt uppfyller betygskriterierna uppmärksammas och får den under-

visning som de har rätt till.  

På grund av det anförda föreslås att det ska framgå av läroplanen för 

gymnasieskolan att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt både de elever 

som har svårigheter att nå målen för utbildningen och de elever som lätt 

uppfyller betygskriterierna.  

Det föreslås också att det ska framgå av läroplanen att rektorn har ett 

särskilt ansvar för att underlätta för elever som studerar på en högre nivå. 

5.2 Utökat program ska få användas för 

högskolekurser 

Förslag: Rektorn ska kunna besluta att högskolekurser får ingå i ett 

utökat program i gymnasieskolan, om eleven på ett tillfredsställande 

sätt kan antas genomföra såväl sin ordinarie gymnasieutbildning som 

högskolekurserna. En elev som följer ett sådant utökat program ska inte 

ha rätt till garanterad undervisningstid utöver den som föreskrivs i skol-

lagen. 

Betyg på högskolekurser ska inte redovisas i elevens examens- eller 

studiebevis från gymnasieskolan. 

Skälen för förslaget 

Det förekommer att elever läser högskolekurser under sin gymnasietid  

Det förekommer att gymnasieelever läser högskolekurser under sin 

gymnasietid för att de behöver mer fördjupning än vad gymnasieskolan 

kan erbjuda. Eleverna läser olika typer av högskolekurser och det är 

högskolan som beslutar om en elev efter ansökan kan antas till 

högskoleutbildning. Högskolekurserna ligger utanför elevens gymnasie-

utbildning och redovisas inte i elevens examens- eller studiebevis från 

gymnasieskolan.  

I 7 kap. högskoleförordningen finns bestämmelser om tillträde till 

högskoleutbildning, inklusive behörighetsvillkor och urvalsgrunder. För 

att bli antagen till en högskoleutbildning på grundnivå krävs det att den 

sökande har grundläggande behörighet och dessutom den särskilda 
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behörighet som kan vara föreskriven (2 §). Vid urval ska högskolan ta 

hänsyn till de sökandes meriter, t.ex. betyg eller resultat från högskole-

provet. Grundläggande behörighet kan t.ex. uppnås genom 

gymnasieexamen men högskoleförordningen ger högskolorna möjlighet 

att besluta om undantag. Denna möjlighet har t.ex. använts vid antagning 

till högskolekurser för elever vid riksrekryterande gymnasial 

spetsutbildning. De förslag som lämnas i denna promemoria bedöms inte 

föranleda behov av förändringar i högskoleförordningens bestämmelser 

om tillträde till högskoleutbildning. Högskolekurser ska få ingå i ett utökat 

program. 

En elev i gymnasieskolan får delta frivilligt i undervisning på en eller 

flera nivåer i ett ämne som ligger utanför elevens fullständiga program, 

om eleven på ett tillfredsställande sätt kan antas genomföra såväl 

utbildningen på nivåerna i ämnet på den ordinarie studievägen som 

utbildningen på de frivilliga nivåerna i ämnet. Detta benämns utökat 

program. Beslutet om utökat program fattas av rektorn. En elev som följer 

ett utökat program har rätt till garanterad undervisningstid utöver vad som 

föreskrivs i skollagen (4 kap. 23 § gymnasieförordningen). De kurser som 

avses i paragrafen och som ligger utanför programmet förutsätts vara 

nivåer i ett gymnasieämne.  

För en utbildning enligt förordningen om försöksverksamhet med 

riksrekryterande gymnasial spetsutbildning gäller att den ska göra det 

möjligt för en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasiestudier läsa 

kurser vid ett universitet eller en högskola (2 §). Det skulle kunna vara 

lämpligt att i gymnasieförordningen tydliggöra att en elev i 

gymnasieskolan kan läsa högskolekurser, även om det är fråga om kurser 

som tillhör en annan utbildningsform. Innan det blir aktuellt för en elev att 

läsa kurser inom högskolan bör dock ett omfattande arbete ha gjorts för att 

undersöka möjligheterna till breddning och fördjupning av elevens studier 

inom gymnasieskolan. Att studera inom högskolan för en gymnasieelev 

bör bygga på en bedömning att en eller flera högskolekurser är det som 

krävs för att möta elevens behov av utmaningar i sina studier, samt att 

eleven har ansökt till och antagits till högskoleutbildning. Ett alternativ för 

att underlätta för elever som har antagits till högskoleutbildning är att låta 

högskolekurser ingå i ett utökat program i gymnasieskolan. En elev skulle 

därmed som en del av ett utökat program i gymnasieskolan inte bara kunna 

läsa sådana nivåer i ett gymnasieämne som normalt inte ingår i elevens 

program, utan även högskolekurser. Högskolekurserna kan därmed sägas 

utgöra en del av elevens totala utbildning under gymnasietiden. Genom att 

synliggöra elevens totala utbildning under gymnasietiden blir det tydligt 

för såväl eleven som lärarna och rektorn vilken omfattning elevens studier 

faktiskt har. Huvudmannen kan också på en övergripande nivå, inom 

ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, följa upp och utvärdera elevers 

studier på högre nivå. En elev i gymnasieskolan är naturligtvis fortfarande 

oförhindrad att läsa en högskolekurs även om rektorn för elevens 

gymnasieutbildning inte särskilt har beslutat att kursen får ingå i ett utökat 

program. I ett sådant fall ligger dock högskolekursen helt utanför elevens 

utbildning i gymnasieskolan. 

En elev som följer ett utökat program med högskolekurser bör inte ha 

rätt till garanterad undervisningstid i gymnasieskolan utöver vad som före-

skrivs i skollagen.  
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 Därför föreslås att rektorn ska få besluta om att högskolekurser får ingå 

i ett utökat program i gymnasieskolan, om eleven på ett tillfredsställande 

sätt kan antas genomföra såväl sin ordinarie gymnasieutbildning som 

högskolekurserna. En elev som följer ett sådant utökat program ska dock 

inte ha rätt till garanterad undervisningstid utöver vad som föreskrivs i 

skollagen. Det ska anges i gymnasieförordningen att det i högskole-

förordningen finns bestämmelser om tillträde till högskolekurser. Betyg på 

högskolekurser ska inte redovisas i elevens examens- eller studiebevis från 

gymnasieskolan. Eftersom högskolekurser tillhör en annan utbildnings-

form och ska betygssättas enligt de bestämmelser som gäller för den 

utbildningsformen bör betygen på kurserna, även om kurserna ingår i ett 

utökat program, inte redovisas i elevens examens- eller studiebevis från 

gymnasieskolan. Elevens eventuella högskolepoäng bör i stället, som för 

övriga högskolestudenter, redovisas av högskolan. 

5.3 Eleven ska få tid till högskolestudierna  

Förslag: Om en elev i gymnasieskolan deltar i en eller flera kurser vid 

en högskola, ska huvudmannen få besluta att elevens läsår ska ha en 

annan omfattning eller börja och sluta vid andra tidpunkter än vad som 

anges i gymnasieförordningen. Huvudmannen ska också få besluta att 

elevens skolarbete inte ska förläggas måndag–fredag eller vara så jämnt 

fördelat över dessa dagar som möjligt. Elevens skolarbete ska inte heller 

behöva förläggas så att eleven så långt som möjligt får sammanhållna 

skoldagar och skoldagarna ska inte behöva vara så jämnt fördelade över 

läsåret som möjligt. 

Skälen för förslaget 

Elevens skolarbete ska kunna förläggas mer flexibelt 

För att underlätta för elever som läser högskolekurser under sin gymnasie-

tid behöver det finnas en möjlighet till flexibilitet i schemaläggningen när 

det gäller dessa elever. Det bör t.ex. vara möjligt att frigöra en halvdag i 

veckan för högskolestudier. En strävan efter sammanhållna skoldagar och 

en jämn fördelning av skolarbetet över tiden kan motverka elevernas reella 

möjligheter att läsa på högre nivå. Det kan behöva finnas en möjlighet att 

avvika från bestämmelserna om skolarbetets förläggning när det gäller en 

elev som läser högskolekurser. Som framgår av avsnitt 5.1 spelar skolans 

organisation en central roll för att de elever som behöver mer utmaningar 

i undervisningen ska kunna få sådan undervisning. Vilka organisatoriska 

förutsättningar huvudmän ges är därför av avgörande betydelse. Skolans 

personal, t.ex. rektorer, lärare samt studie- och yrkesvägledare, kan 

underlätta för elever som behöver extra utmaningar i form av högskole-

studier genom att hitta former för samarbete med en högskola. Detta kan 

dock ställa särskilda krav på skolans schemaläggning och skolan kan 

behöva föra en dialog med högskolan om skolarbetets förläggning. I 

planeringen behöver huvudmannen också bevaka att eleverna får sin 

garanterade undervisningstid. Om gymnasieskolans huvudman ges en 
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större flexibilitet när det gäller hur elevens skolarbete ska förläggas bör 

huvudmannen lättare kunna möta elevens behov av studier på högre nivå.  

Därför föreslås att om en elev i gymnasieskolan deltar i en eller flera 

kurser vid en högskola ska huvudmannen få besluta att elevens skolarbete 

ska förläggas på ett annat sätt än vad som gäller enligt gymnasie-

förordningen. Det innebär att elevens skolarbete inte ska behöva förläggas 

måndag–fredag och vara så jämnt fördelat över dessa dagar som möjligt. 

Elevens skolarbete ska inte heller behöva förläggas så att eleven så långt 

som möjligt får sammanhållna skoldagar och skoldagarna ska inte behöva 

vara så jämnt fördelade över läsåret som möjligt. 

Det ska kunna göras undantag när det gäller läsårets omfattning 

Det finns bestämmelser i gymnasieförordningen om läsårets omfattning 

(se avsnitt 3), men dessa medger inte den flexibilitet som kan krävas för 

att eleverna ska kunna läsa högskolekurser. Lovdagar kan behöva an-

vändas för undervisning och läsåret under gymnasieskolans första och 

andra år kan t.ex. behöva göras längre för att möjliggöra koncentrations-

läsning under dessa år. På så sätt kan tid frigöras det sista året som kan 

användas för högskolestudier.  

För att frigöra tid som eleverna kan använda för att läsa högskolekurser 

bör huvudmannen t.ex. kunna besluta att elevernas läsår, som normalt 

omfattar 40 veckor, ska omfatta ytterligare tid. Denna undantagsmöjlighet 

bör gälla utöver de möjligheter att förlägga skolarbetet mer flexibelt som 

föreslås ovan. Eftersom högre krav ställs på de elever i gymnasieskolan 

som väljer att läsa högskolekurser är det rimligt att det när det gäller dessa 

elever även går att göra undantag från gymnasieförordningens bestäm-

melser om läsårets omfattning. Det är viktigt att bestämmelserna om läro-

tider inte utgör ett hinder för elevens möjlighet att studera på en högre 

nivå.  

Det föreslås därför att huvudmannen ska få besluta om undantag från 

gymnasieförordningens bestämmelser om läsårets omfattning när det 

gäller en elev i gymnasieskolan som deltar i en eller flera kurser vid en 

högskola. Huvudmannen ska även få besluta att läsåret ska börja eller sluta 

vid andra tidpunkter än vad som anges i gymnasieförordningen. 

5.4 En elev ska kunna genomföra 

gymnasieutbildningen snabbt 

Förslag: Huvudmannen ska för en elev kunna besluta att en utbildning 

inom ett nationellt program i gymnasieskolan får fördelas på kortare tid 

än tre läsår, om eleven medger det. 

 

Skälen för förslaget: Det behöver finnas en tydlig och enkel möjlighet till 

förhöjd studietakt i gymnasieskolan för en enskild elev som bedöms ha 

behov av det och som kan klara av att fullfölja sin gymnasieutbildning på 

kortare tid än normalt. Som framgår av avsnitt 3 finns det ingen uttrycklig 

tidsgräns för hur länge en gymnasieutbildning ska pågå, men det anges i 

skollagen att de nationella programmen är avsedda att genomgås på tre 
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 läsår. Det finns dock vissa möjligheter till förhöjd studietakt i gymnasie-

skolan. Om huvudmannen har fått tillstånd till det av Statens skolverk får 

denne besluta att en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan 

får fördelas på kortare tid än tre läsår (16 kap. 15 § skollagen). Det finns 

ingen bestämmelse som ger huvudmannen möjlighet att besluta att en 

enskild elev får genomgå sin utbildning på kortare tid än tre år. 

För många elever med kapacitet till högre studietakt kan utmaningar i 

form av att t.ex. läsa fördjupande nivåer i ett ämne eller högskolekurser 

inom en ordinarie treårig gymnasieutbildning vara tillräckliga. Men det 

finns också elever som både vill och kan klara av gymnasieskolan på 

kortare tid än tre läsår för att därefter gå vidare mot nya utmaningar i högre 

utbildning. Innan ett beslut om förhöjd studietakt fattas måste det noga 

övervägas om detta är den bästa lösningen för eleven.  

Ett beslut om snabbare studietakt får ses som ingripande för den enskilda 

eleven och bör därför ytterst fattas av huvudmannen. Av kommunallagen 

framgår dock att huvudmannen kan delegera till en anställd att fatta sådana 

beslut. Huvudmannen kan alltså låta rektorn besluta om att en enskild elev 

får genomgå sin gymnasieutbildning på kortare tid än tre år. Det är i vart 

fall lämpligt att rektorn involveras i beslutet eftersom rektorn är närmare 

eleven och känner honom eller henne bättre än vad huvudmannen gör. 

Huvudmannen, eller rektorn, och eleven måste förstås också vara överens 

om att eleven ska läsa i snabbare takt och olika alternativ för hur elevens 

studier kan organiseras bör belysas och diskuteras. Det är viktigt att eleven 

trots den snabbare studietakten får en studiesituation som är hållbar med 

avseende på skoldagar och möjlighet till återhämtning så att elevens ökade 

ambition inte leder till ett misslyckande. Det bör i detta sammanhang fram-

hållas att även en elev som efter ett särskilt beslut av huvudmannen får 

läsa i snabbare studietakt har rätt till det minsta antal undervisningstimmar 

som regleras i skollagen (garanterad undervisningstid).  

På grund av det ovan anförda föreslås att huvudmannen ska för en 

enskild elev få besluta att en utbildning inom ett nationellt program i 

gymnasieskolan får fördelas på kortare tid än tre läsår, om eleven medger 

det. 

 

6 Insatser för att utveckla förutsättningarna 

för studier på högre nivå 

6.1 Stödjande insatser ska riktas till flera olika 

personalkategorier inom skolan  

Förslag: Statens skolverk ska få i uppdrag att stärka och stödja skolors 

arbete med att ge elever som lätt uppfyller kriterierna för bedömning av 

kunskaper eller betygskriterierna den ledning och stimulans de har rätt 

till. Vissa insatser som avser skolans förutsättningar för att ge alla 

elever tillräckliga utmaningar ska riktas till skolchefer och rektorer. 

Stödinsatser i form av kompetensutveckling ska riktas till lärare och till 

personal inom elevhälsan.  
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Skälen för förslaget 

Skolorna behöver stöd för att bättre möta de högpresterande och särskilt 
begåvade eleverna 

Av avsnitt 2 framgår att skolan behöver bli bättre på att främja lärandet för 

de högpresterande och särskilt begåvade eleverna. Undervisningen och 

skolans organisation behöver stärkas för att dessa elever ska få en ut-

manande undervisning som är anpassad efter deras förmåga och förut-

sättningar. Det innebär att det finns utmaningar på flera nivåer hos huvud-

mannen. Det kan handla om hur rektorn ser till att det finns förutsättningar 

för lärarna att genomföra en undervisning som passar alla elever, om själva 

undervisningen och även om samverkan mellan skolor. För att förslagen i 

denna promemoria ska få avsedd effekt behövs stödjande insatser och det 

är lämpligt att Skolverket ansvarar för insatserna.  

Därför föreslås att Skolverket ska få i uppdrag att stärka och stödja 

skolors arbete med att ge elever som lätt uppfyller kriterierna för bedöm-

ning av kunskaper eller betygskriterierna den ledning och stimulans de har 

rätt till. Uppdraget bör omfatta samtliga skolformer som omfattas av 

promemorians förslag, dvs. grundskolan, specialskolan, sameskolan och 

gymnasieskolan. 

Stödinsatserna ska riktas till flera olika personalkategorier 

Skolchefer och rektorer kan behöva stöd som fokuserar på hur de kan 

analysera, organisera och sörja för övriga personalkategoriers kompetens-

utveckling så att alla elever får den ledning och stimulans som de har rätt 

till. Det kan särskilt behövas insatser när det gäller hur skolchefer kan 

stödja rektorer för att dessa ska få förutsättningar att se till att elever som 

behöver utmaningar i undervisningen får det stöd de behöver.  

Lärare med behörighet att undervisa i olika årskurser och ämnen kan 

behöva särskilda kompetensutvecklingsinsatser. Vissa insatser bör särskilt 

fokusera på hur lärarna kan bedriva en differentierad undervisning och 

tillgodose elevers behov av breddning och fördjupning i ett eller flera 

ämnen. Insatserna bör bygga på framgångsfaktorer vid planering, genom-

förande och uppföljning av sådan undervisning. Även lärare med special-

pedagogisk kompetens och personal från elevhälsan kan behöva ökad 

kunskap.  

Det föreslås därför att Skolverkets insatser som avser skolans förut-

sättningar för att ge alla elever tillräckliga utmaningar ska riktas till skol-

chefer och rektorer. Stödinsatser i form av kompetensutveckling ska riktas 

till lärare och till personal inom elevhälsan.   

6.2 Informationsinsatser ska riktas till högskolan 

Förslag: Statens skolverk ska få i uppdrag att informera universitet och 

högskolor om de utökade möjligheterna att läsa på en högre nivå inom 

gymnasieskolan. Skolverket ska i detta arbete inhämta synpunkter från 

Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet och andra 

berörda myndigheter. 
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 Skälen för förslaget: Universitet och högskolor har en viktig roll när det 

gäller elever som kan gynnas i sin utveckling av att läsa högskolekurser 

samtidigt som de går i gymnasieskolan. Det kan därför finnas anledning 

att uppmärksamma lärosätena på de utökade möjligheter att läsa på en 

högre nivå inom gymnasieskolan som föreslås i denna promemoria.  

Det kan även vara av intresse för universitet och högskolor hur 

utbildningen i gymnasieskolan organiseras så att eleverna ska kunna 

kombinera sin gymnasieutbildning med högskolekurser.  

Det föreslås därför att Skolverket ska få i uppdrag av regeringen att 

informera universitet och högskolor om de utökade möjligheter att läsa på 

högre nivå inom gymnasieskolan som föreslås i denna promemoria. I detta 

arbete ska Skolverket inhämta synpunkter från Universitetskanslers-

ämbetet, Universitets- och högskolerådet och andra berörda myndigheter. 

 

 

 

7 Ytterligare rättsligt stöd för behandling 

av personuppgifter behövs inte 

Bedömning: EU:s dataskyddsförordning, lagen med kompletterande 

bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, förordningen med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, offent-

lighets- och sekretesslagen och skollagens bestämmelser om behand-

ling av personuppgifter och tystnadsplikt utgör tillräcklig reglering för 

den personuppgiftsbehandling som kan komma att ske hos kommuner 

och enskilda skolhuvudmän med anledning av förslagen i denna pro-

memoria. Det behöver således inte införas någon ytterligare reglering 

för denna behandling. 

Skälen för bedömningen 

Det finns EU-rättsliga och nationella bestämmelser om 
personuppgiftsbehandling 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av per-

sonuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphä-

vande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd 

dataskyddsförordningen, är i alla delar bindande och direkt tillämplig i 

samtliga EU:s medlemsländer. Dataskyddsförordningen syftar till att har-

monisera skyddet av fysiska personers grundläggande rättigheter och fri-

heter vid behandling av personuppgifter och att säkerställa det fria flödet 

av personuppgifter mellan medlemsstaterna (skäl 3 till förordningen). 

Förordningen utgör den generella regleringen av personuppgiftsbehand-

ling inom EU. Den kompletteras i Sverige av bl.a. lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, här 

benämnd dataskyddslagen. Dataskyddslagen är subsidiär till annan lag 

eller förordning, dvs. bestämmelser om behandling av personuppgifter 

som finns i sektorsspecifika lagar och förordningar och som avviker från 

dataskyddslagen har företräde (1 kap. 6 § dataskyddslagen). 
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Behovet av reglering av den behandling av personuppgifter som sker på 

utbildningsområdet analyserades i samband med införandet av data-

skyddsförordningen och dataskyddslagen i propositionen Behandling av 

personuppgifter på utbildningsområdet (prop. 2017/18:218). Där gjordes 

bedömningen att dataskyddsförordningen och dataskyddslagen utgör till-

räcklig reglering för den personuppgiftsbehandling som bl.a. offentliga 

huvudmän ägnar sig åt. När det gäller enskilda huvudmän ansågs det 

finnas behov av kompletterande bestämmelser om behandling av vissa 

uppgifter, bl.a. s.k. känsliga personuppgifter. Sådana bestämmelser har 

förts in i 26 a kap. skollagen.  

Det krävs en rättslig grund för att kunna behandla personuppgifter 

Behandling av personuppgifter som faller under dataskyddsförordningens 

tillämpningsområde får bara ske om det finns en tillämplig rättslig grund. 

De rättsliga grunderna regleras i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen och 

är samtycke (artikel 6.1 a), avtal (artikel 6.1 b), rättslig förpliktelse (artikel 

6.1 c), skydd av vissa intressen (artikel 6.1 d), uppgift av allmänt intresse 

och myndighetsutövning (artikel 6.1 e) samt intresseavvägning (artikel 

6.1 f). Om det inte finns någon rättslig grund är behandlingen inte laglig 

och får därmed inte utföras. De olika rättsliga grunderna är i viss mån över-

lappande. Flera rättsliga grunder kan därför vara tillämpliga avseende en 

och samma behandling.  

Utrymmet för att myndigheter ska kunna basera en behandling av per-

sonuppgifter på den rättsliga grunden samtycke är begränsat (skäl 43 till 

dataskyddsförordningen). Det är vidare inte tillåtet för myndigheter att 

behandla personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden intresseav-

vägning. De rättsliga grunderna rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt 

intresse och myndighetsutövning ska vidare fastställas i enlighet med 

unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt (artikel 6.3). Den rätts-

liga grunden ska vara tydlig och precis och dess tillämpning bör vara 

förutsägbar för de personer som omfattas av den (skäl 41 till dataskydds-

förordningen). 

Närmare om den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse 

I propositionen Ny dataskyddslag framför regeringen att begreppet uppgift 

av allmänt intresse måste ges en vid betydelse (prop. 2017/18:105 s. 56 f.). 

Att den rättsliga grunden ska vara fastställd innebär att uppgiften av all-

mänt intresse måste ha stöd i rättsordningen. En uppgift av allmänt intresse 

är fastställd i enlighet med svensk rätt bl.a. om den följer av lag eller annan 

författning. De åtgärder som myndigheter vidtar för att utföra uppdrag som 

framgår av författningar har därmed i sig en legal grund, som har offent-

liggjorts genom tydliga, precisa och förutsebara regler. 

Vidare ska unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt uppfylla 

ett mål av allmänt intresse och vara proportionell mot det legitima mål som 

eftersträvas (dataskyddsförordningen artikel 6.3). I nämnda proposition 

konstateras att bestämmelsen motsvarar det krav som Europakonventionen 

ställer på lagstiftaren i en rättsstat. Utgångspunkten bör därför vara att 

dataskyddsförordningens krav är uppfyllt i fråga om bl.a. de uppgifter av 

allmänt intresse som fastställs i enlighet med svensk rätt (prop. 

2017/18:105 s. 50). 
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 För att behandling av personuppgifter ska vara tillåten enligt artikel 6.1 e 

i dataskyddsförordningen krävs också att ändamålet med behandlingen är 

nödvändigt för att utföra uppgiften av allmänt intresse (artikel 6.3). Detta 

ska inte tolkas som att uppgiften av allmänt intresse måste vara avgränsad 

så att den bara kan utföras på ett sätt. Den metod som den personuppgifts-

ansvarige väljer för att utföra sin uppgift måste dock – som all offentlig 

förvaltning – vara ändamålsenlig, effektiv och proportionerlig och får där-

med inte medföra ett onödigt intrång i enskildas privatliv. Kravet på att 

ändamålet ska vara nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse 

innebär alltså i sig en spärr mot helt onödig behandling av personuppgifter 

eller sådan behandling som utgör ett oproportionerligt intrång i privatlivet 

som inte kunnat förutses (prop. 2017/18:105 s. 60). 

Ovanstående ligger till grund för 2 kap. 2 § 1 dataskyddslagen, där det 

anges att personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 e i EU:s 

dataskyddsförordning om behandlingen är nödvändig för att utföra en upp-

gift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, av kollek-

tivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan för-

fattning. 

Närmare om de rättsliga grunderna myndighetsutövning och rättslig 
förpliktelse 

Som framgått får personuppgifter också behandlas om syftet med behand-

lingen är nödvändig som ett led i den personuppgiftsansvariges myndig-

hetsutövning (artikel 6.1 e och artikel 6.3 dataskyddsförordningen). Även 

myndighetsutövning som rättslig grund måste ha stöd i rättsordningen på 

det sätt som angetts ovan i fråga om uppgift av allmänt intresse. 

I propositionen Ny dataskyddslag anges att utgångspunkten i svensk rätt 

är att det som i Sverige brukar anses som myndighetsutövning faller under 

begreppet. Myndighetsutövning behöver ha stöd i gällande rätt och befo-

genheten att utöva myndighet är därför alltid fastställd i en författning i 

Sverige (prop. 2017/18:105 s. 62 f.). I 2 kap. 2 § 2 dataskyddslagen tyd-

liggörs att personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 e i EU:s 

dataskyddsförordning om behandlingen är nödvändig som ett led i den 

personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan för-

fattning. 

En behandling av personuppgifter är även tillåten om den är nödvändig 

för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansva-

rige (artikel 6.1 c dataskyddsförordningen). Även denna grund måste ha 

stöd i rättsordningen på det sätt som angetts ovan. Detta ligger till grund 

för 2 kap. 1 § dataskyddslagen. När personuppgiftsbehandlingen grundar 

sig på en rättslig förpliktelse ska syftet med behandlingen fastställas i den 

rättsliga grunden (artikel 6.3). Detta krav torde innebära att en förpliktelse 

inte kan läggas till grund för behandling av personuppgifter om syftet med 

behandlingen inte framgår (prop. 2017/18:105 s. 54).  

Det gäller särskilda krav för behandling av känsliga personuppgifter 

I dataskyddsförordningen finns det ett principiellt förbud mot att behandla 

särskilda kategorier av personuppgifter (artikel 9.1). Det är fråga om upp-

gifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt uppgifter om 
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hälsa eller om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Använd-

ningen av termen ras innebär inte att unionen godtar teorier som söker 

fastställa förekomsten av skilda människoraser (skäl 51). Det är också för-

bjudet att behandla genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för att 

entydigt identifiera en fysisk person. 

Uppgifterna får dock behandlas bl.a. om behandlingen är nödvändig 

med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, på grundval av unionsrätten 

eller medlemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det 

eftersträvade syftet, vara förenligt med det väsentliga innehållet i rätten till 

dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder 

för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och 

intressen (artikel 9.2 g). 

Sådana uppgifter som avses i artikel 9.1 i förordningen benämns i data-

skyddslagen känsliga personuppgifter (3 kap. 1 § dataskyddslagen). Käns-

liga personuppgifter får enligt dataskyddslagen behandlas av en myndig-

het om uppgifterna har lämnats till myndigheten och behandlingen krävs 

enligt lag, om behandlingen är nödvändig för handläggningen av ett ärende 

eller i annat fall, om behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett viktigt 

allmänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades 

personliga integritet. Det är vid sådan behandling förbjudet att utföra sök-

ningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga person-

uppgifter (3 kap. 3 § dataskyddslagen).  

När det gäller enskild verksamhet enligt skollagen finns det särskilda 

bestämmelser i 26 a kap. skollagen som kompletterar dataskyddsförord-

ningen och dataskyddslagen. Kapitlet innehåller också en upplysning om 

att det för myndigheter och vissa andra organ finns bestämmelser om 

behandling av känsliga personuppgifter och om sökbegränsningar i data-

skyddslagen. I kapitlet anges att känsliga personuppgifter får behandlas 

hos en enskild huvudman om behandlingen är nödvändig för en hantering 

som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet eller i annat 

fall, om behandlingen är nödvändig i verksamheten och inte innebär ett 

otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet. Det är vid 

sådan behandling förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval 

av personer grundat på känsliga personuppgifter. Regeringen får dock 

meddela föreskrifter om undantag från vissa sökbegränsningar för såväl 

kommunala som enskilda huvudmän. Regeringen har meddelat sådana 

föreskrifter i förordningen (2018:1366) om sökbegränsningar vid behand-

ling av personuppgifter i vissa utbildningsformer och i viss verksamhet 

hos kommuner. 

Anordnande av utbildning är både en uppgift av allmänt intresse och ett 
viktigt allmänt intresse 

Regeringen har i propositionen Behandling av personuppgifter på utbild-

ningsområdet uttalat att anordnande och bedrivande av utbildning både är 

en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen 

och ett sådant viktigt allmänt intresse som krävs för behandling av känsliga 

personuppgifter enligt artikel 9.2 g i förordningen (prop. 2017/18:218 s. 

52). Vidare uttalas att de åtgärder som huvudmännen vidtar i syfte att 

utföra uppdragen eller uppfylla åligganden enligt skollagen och anslutande 

föreskrifter har en legal grund, som har offentliggjorts genom tydliga, pre-
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 cisa och förutsebara regler som står i proportion till de mål som eftersträ-

vas. Uppgiften av allmänt intresse, dvs. att tillhandahålla, anordna och 

bedriva utbildning, är således fastställd genom skollagen med anslutande 

föreskrifter (prop. 2017/18:218 s. 61).  

I denna promemoria föreslås att det ska införas bestämmelser i skollagen 

och skolförordningen (2011:185) om att rektorn får besluta att en elev i 

grundskolan, specialskolan eller sameskolan får läsa en eller flera nivåer i 

ett ämne enligt gymnasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda 

förutsättningar att klara studierna och elevens vårdnadshavare medger det. 

Huvudmannen ska få besluta om andra lärotider för en elev som läser på 

en högre nivå. När det gäller gymnasieskolan föreslås att det i gymnasie-

förordningen (2010:2039) ska införas bestämmelser om att huvudmannen 

får besluta om andra lärotider för en elev som deltar i en eller flera kurser 

vid en högskola. Det ska också regleras i skollagen att huvudmannen ska 

kunna besluta att ett nationellt program ska få fördelas på kortare tid än tre 

läsår, om eleven medger det. Vidare ska det anges i skollagen att uppgifter 

som avser undervisning i ett ämne enligt gymnasieskolans ämnesplan 

inom grundskolan, specialskolan och sameskolan får överlämnas på entre-

prenad till en huvudman för en gymnasieskola. Liksom när det gäller 

annan verksamhet enligt skollagen är det därmed fråga om i svensk rätt 

fastställda uppgifter av allmänt intresse. Den behandling av personuppgif-

ter som är nödvändig för att en elev ska kunna läsa i snabbare takt och på 

en högre nivå kan därmed ske med stöd av den rättsliga grunden uppgift 

av allmänt intresse i dataskyddsförordningen. 

En liten del av verksamheten i kommunala skolor utgör vidare ärende-

handläggning som innebär myndighetsutövning mot enskild. Det kan 

handla om ärenden som rör mottagande av elever eller särskilt stöd. Den 

behandling av personuppgifter som är nödvändig för myndighetsutöv-

ningen kan i dessa fall göras med stöd av den rättsliga grunden myndig-

hetsutövning. Även den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse är 

dock tillämplig för nämnda moment, eftersom dessa ingår i uppgiften att 

anordna utbildning. På motsvarande sätt ingår det i uppgiften att anordna 

utbildning moment som även följer av rättsliga förpliktelser. Som anges i 

propositionen Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet inne-

håller skollagen många rättsliga förpliktelser för de huvudmän som bedri-

ver skolverksamhet (prop. 2017/18:218 s. 70). 

Eftersom anordnande och bedrivande av utbildning även utgör ett viktigt 

allmänt intresse får, som angetts ovan, också känsliga personuppgifter 

behandlas i verksamheten, förutsatt att behandlingen är nödvändig. Vissa 

av förslagen i promemorian berör specialskolan, som vänder sig till elever 

som har en funktionsnedsättning och en uppgift om en funktionsnedsätt-

ning är en känslig personuppgift om hälsa. När det gäller sameskolan, som 

omfattas av samma förslag, kan uppgiften att en elev går i en sådan skola 

inte ensamt avslöja elevens etniska ursprung, då även andra barn än barn 

till samer får fullfölja sin skolplikt i sameskolan om det finns särskilda skäl 

(7 kap. 7 § skollagen). Uppgiften kan dock tillsammans med andra uppgif-

ter, t.ex. ett efternamn av samiskt ursprung, avslöja ett sådant ursprung 

(prop. 2017/18:218 s. 132 f.). Detta innebär att känsliga uppgifter måste 

behandlas av huvudmannen för utbildningen. Behandlingen av sådana 

känsliga personuppgifter omfattas av dataskyddslagen när det gäller kom-



  

  

 

84 

munala skolor (3 kap. 3 § första stycket 3) och av skollagen när det gäller 

fristående skolor (26 a kap. 4 §). 

Den dataskyddsreglering som finns är tillräcklig  

Sammanfattningsvis har såväl kommunala som fristående skolor rättslig 

grund för nödvändig behandling av även känsliga personuppgifter. Be-

handlingen innebär inte ett otillbörligt intrång i den registrerades person-

liga integritet och uppfyller dataskyddsförordningens krav på propor-

tionalitet. Det bör framhållas att relativt få elever bedöms beröras av för-

slagen. 

Av principerna för behandling av personuppgifter i dataskyddsförord-

ningen framgår att uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och 

öppet sätt i förhållande till den registrerade (artikel 5.1 a). Uppgifterna ska 

också behandlas på ett sätt som bl.a. säkerställer lämplig säkerhet för per-

sonuppgifterna (artikel 5.1 f). Det är den personuppgiftsansvarige som 

ansvarar för och ska kunna visa att principerna efterlevs (prop. 

2017/18:218 s. 50). Att personuppgifter som rör barn anses särskilt skyd-

dsvärda framgår också av flera av dataskyddsförordningens bestämmelser 

och betonas i skälen (se skäl 38 och exempelvis artikel 12.1).  

Den behandling av känsliga personuppgifter som sker med anledning av 

förslagen i denna promemoria bedöms vidare vara förenlig med det 

väsentliga innehållet i rätten till dataskydd. Dataskyddsförordningens krav 

på lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades 

grundläggande rättigheter och intressen är uppfyllt genom den nuvarande 

regleringen om dataskydd i dataskyddslagen och 26 a kap. skollagen, som 

innefattar bestämmelser om sökbegränsningar. Det finns även bestämmel-

ser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för kom-

munal skolverksamhet och bestämmelser om tystnadsplikt i skollagen för 

fristående skolor. Sammantaget bedöms det inte behövas något ytterligare 

rättsligt stöd för behandling av personuppgifter med anledning av försla-

gen i denna promemoria. 

8 Ikraftträdande- och 

övergångsbestämmelser  

Förslag: Samtliga lag- och förordningsändringar ska träda i kraft den 

3 juli 2023, utom de som är en följd av att utbildning i gymnasieskolan 

som påbörjas efter den 30 juni 2025 ska vara ämnesutformad. De lag- 

och förordningsändringarna ska i stället träda i kraft den 4 juli 2023 och 

tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 

30 juni 2025. 

 

Skälen för förslaget: Förslagen i denna promemoria handlar om att elever 

ska kunna läsa på en högre nivå än vad deras ordinarie skolform kan 

erbjuda och i snabbare takt. Det föreslås ändringar i skollagen, skolförord-

ningen, gymnasieförordningen, förordningen om läroplan för grundsko-

lan, förskoleklassen och fritidshemmet, förordningen om läroplan för spe-
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 cialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall, förord-

ningen om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritids-

hemmet i vissa fall och förordningen om läroplan för gymnasieskolan.  

Det är angeläget att de nya bestämmelserna träder i kraft och kan börja 

tillämpas så snart som möjligt för att elever som har behov av att studera 

på en högre nivå och i snabbare takt får möjlighet att göra det. Det är också 

lämpligt att de nya bestämmelserna träder i kraft inför ett nytt läsår. Samt-

liga lag- och förordningsändringar föreslås därför träda i kraft den 3 juli 

2023, utom de som beror på att utbildning i gymnasieskolan som påbörjas 

efter den 30 juni 2025 ska vara ämnesutformad. 

Som anges i avsnitt 3 träder den 15 juli 2022 ändringar i skollagen i kraft 

som innebär att ämnesbetyg ersätter kursbetyg i gymnasieskolan. Utbild-

ningen inom varje ämne ska inte längre ges i form av en eller flera kurser, 

utan ett ämne ska bestå av en eller flera nivåer. Dessa ändringar ska 

tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. När det gäller 

förslagen i denna promemoria innebär det i några fall att flera ändringar 

behöver göras i samma paragraf i skollagen, skolförordningen och gym-

nasieförordningen samt i bilagan till förordningen om läroplan för gymna-

sieskolan och att dessa behöver börja tillämpas vid olika tidpunkter. Det 

föreslås därför att ändringarna i var och en av de nämnda författningarna 

genomförs genom två olika ändringsförfattningar, dels en ändringsförfatt-

ning som avser kurser i gymnasieskolan, dels en ändringsförfattning som 

avser nivåer i gymnasieskolan. Av författningstekniska skäl kan de två 

ändringsförfattningarna inte träda i kraft samma dag. De lag- och förord-

ningsändringar som föreslås i denna promemoria och som är en följd av 

att utbildning i gymnasieskolan som påbörjas efter den 30 juni 2025 ska 

vara ämnesutformad (avsnitten 1.2, 1.4, 1.6 och 1.11) ska därför träda i 

kraft den 4 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som 

påbörjas efter den 30 juni 2025.  

 

9 Konsekvenser 

Vad ska uppnås med förslagen? 

Förslagen i denna promemoria innebär att fler elever än i dag får möjlig-

heter att läsa på en högre nivå och i snabbare takt (se förslagen i avsnitt 

4 om grundskolan, specialskolan och sameskolan och i avsnitt 5 om 

gymnasieskolan). Förslagen förväntas skapa bättre förutsättningar för 

elever att få ledning och stimulans inom grundskolan, specialskolan, same-

skolan och gymnasieskolan genom att de får större möjligheter att dels läsa 

på en högre nivå, dels läsa med förhöjd studietakt inom respektive skol-

form. Förslagen förväntas leda till bättre undervisningssituationer och 

möjligheter till höjda kunskapsresultat i dessa skolformer. 

Vilka berörs av förslagen? 

Statens skolverk har gjort uppskattningar av hur många elever som har läst 

gymnasiekurser i grundskolan eller gått snabbare igenom grundskolan. För 

att uppskatta detta elevantal och det antal elever som har börjat 

grundskolans årskurs 1 tidigare än normalt, har Skolverket tagit fram 

statistik över antalet elever i gymnasieskolans första år som läsåret 
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2018/19 var yngre än om de påbörjat grundskolans årskurs 1 det år de fyllt 

sju år och därefter läst samtliga grundskolans läsår utan att hoppa över 

någon årskurs. Det har inte varit möjligt att ta fram statistik över hur många 

elever som läst ett eller flera ämnen i högre takt. Läsåret 2018/19 var det i 

hela landet totalt 1 866 elever i gymnasieskolans första år som var yngre 

än förväntat. Skolverket bedömer att antalet elever som har gått fortare 

igenom grundskolan som minst är 257 och som mest är 1 866. Upp-

skattningarna innehåller inte uppgifter om antal huvudmän eller skolor där 

eleverna som gått fortare fram har varit inskrivna. 

För närvarande pågår en försöksverksamhet med riksrekryterande s.k. 

spetsutbildning i grundskolans högre årskurser och med riksrekryterande 

gymnasial spetsutbildning i gymnasieskolan. Läsåret 2020/21 deltog 

2 145 elever i årskurserna 7–9 i spetsutbildning inom grundskolan. Av 

dessa var 1 276 pojkar och 869 flickor. Det var 9 kommunala och 

7 enskilda huvudmän som anordnade sådan spetsutbildning läsåret 

2020/21, vid totalt 24 grundskolor. Samma läsår deltog totalt 1 315 elever, 

726 män och 589 kvinnor, i försöksverksamheten i gymnasieskolan. Det 

var 18 kommunala och 3 enskilda huvudmän vid 21 gymnasieskolor som 

deltog det läsåret.  

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan 

som är högpresterande eller som har ett särskilt intresse och fallenhet för 

ett eller flera ämnen berörs av förslagen i denna promemoria. Som siff-

rorna ovan visar berörs bara en mindre andel av alla elever i skolväsendet 

av förslagen, även om antalet elever som kan komma i fråga för att läsa på 

högre nivå och i snabbare takt kan förväntas öka då förslagen genomförs 

samtidigt som det bedrivs spetsutbildningar. Det gäller både elever hos 

offentliga huvudmän (kommuner och regioner) och elever hos enskilda 

huvudmän i grundskolan och gymnasieskolan. Det gäller även elever i 

specialskolan och sameskolan, skolformer som har staten som huvudman. 

Utbildningen i specialskolan anordnas av Specialpedagogiska skol-

myndigheten och utbildningen i sameskolan anordnas av Sameskolstyr-

elsen.  

Skolhuvudmän berörs av förslagen, liksom personal i skolan som t.ex. 

lärare och rektorer. Även statliga myndigheter berörs. Förutom de ovan 

nämnda, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Sameskolstyrelsen, 

berörs Skolverket, Statens skolinspektion, Universitetskanslersämbetet, 

universitet och högskolor, Centrala studiestödsnämnden och Över-

klagandenämnden för studiestöd. 

Kommunerna får bättre förutsättningar att möta de elever som lätt når 
skolans mål 

Förslagen i denna promemoria påverkar inte den grundläggande ansvars-

fördelningen mellan staten och skolhuvudmännen, bl.a. kommuner. Vid 

utarbetandet av förslagen har risken för ökade krav på dokumentation och 

en ökning av andra arbetsuppgifter för huvudmannens personal noga vägts 

mot den nytta förslagen kommer att få för eleverna samt de möjligheter 

som förslagen innebär för huvudmännen att möta de elever som lättare 

uppfyller betygskriterierna. Förslagen bedöms få positiva effekter för 

elevernas kunskapsutveckling.  
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 Förslagen medför inga nya obligatoriska uppgifter för kommunerna som 
kräver statlig finansiering 

Enligt den kommunala finansieringsprincipen ska beslut som innebär nya 

obligatoriska uppgifter för kommunerna som regel åtföljas av en statlig 

finansiering via det generella statsbidraget. Principen gäller när riksdagen, 

regeringen eller en myndighet fattar bindande beslut om ändrade regler för 

en verksamhet (prop. 2006/07:100 s. 221). 

Förslagen om att det ska vara möjligt att läsa nivåer i ett ämne enligt 

gymnasieskolans ämnesplan i grundskolan (avsnitt 4.2) kan medföra för-

sumbara kostnader, om huvudmannen för grundskolan samarbetar med en 

gymnasieskola. På samma sätt kan förslaget om att skolarbetet ska kunna 

förläggas mer flexibelt för elever i gymnasieskolan som läser högskole-

kurser (avsnitt 5.3) medföra försumbara kostnader. Skolledningen kan 

behöva avsätta tid och resurser för lärarnas planering av undervisningen 

eller för att organisatoriskt lösa grundskolans samverkan med 

gymnasieskolan eller gymnasieskolans samverkan med högskolan. De 

nämnda förslagen är dock helt frivilliga för huvudmannen och innebär 

således inte att det införs några nya obligatoriska uppgifter för de 

kommunala huvudmännen. 

De läroplansändringar som föreslås och som bl.a. innebär att rektorn ska 

ha ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet 

utformas så att eleverna får möjlighet att studera på en högre nivå är enbart 

förtydliganden i förhållande till skollagen (se avsnitten 4.1 och 5.1). Inte 

heller förslagen om att utökat program i gymnasieskolan ska få användas 

för högskolekurser (avsnitt 5.2) och att en enskild elev kan få genomgå 

gymnasieskolan snabbare (avsnitt 5.5) medför några nya skyldigheter för 

de kommunala huvudmännen. Förslagen innebär i stället att huvudmännen 

får bättre förutsättningar att möta de elever som lätt uppfyller betygs-

kriterierna. 

Sammanfattningsvis innebär förslagen inga nya obligatoriska uppgifter 

som ska åtföljas av en statlig finansiering.  

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 

Den kommunala självstyrelsen regleras bl.a. i 14 kap. regeringsformen. 

Enligt 14 kap. 3 § regeringsformen bör en inskränkning i den kommunala 

självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de 

ändamål som har föranlett inskränkningen. Innebörden av bestämmelsen 

är att en eventuell inskränkning i den kommunala självstyrelsen ska prövas 

mot en proportionalitetsprincip. Den slutliga bedömningen av hur denna 

prövning faller ut görs av riksdagen i samband med att riksdagen tar 

ställning i lagstiftningsärendet (prop. 2009/10:80 s. 296). 

Förslagen i denna promemoria innebär inte några utökade skyldigheter 

för kommuner och regioner som påverkar den kommunala självstyrelsen. 

I stället ger förslagen bättre möjligheter att tillgodose elevers behov av 

ledning och stimulans. De kommunala huvudmännens möjligheter att 

uppfylla befintliga skyldigheter för att eleverna ska kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling utökas. Det är redan ett krav enligt skollagen att elever 

som lätt uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av 

kunskaper som minst ska uppfyllas ska ges ledning och stimulans för att 

kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (3 kap. 2 §). De föreslagna 
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ändringarna i läroplanerna är som nämns i föregående avsnitt enbart för-

tydliganden i förhållande till skollagen. 

Konsekvenser för enskilda huvudmän 

De flesta förslagen i denna promemoria rör både offentliga och enskilda 

huvudmän. De bedömningar som görs i fråga om konsekvenser för kom-

munerna gäller också enskilda huvudmän för fristående skolor. Läsåret 

2020/21 gick 178 207 elever i 828 fristående grundskolor som drevs av 

186 enskilda huvudmän. Samma läsår gick 110 461 elever i 460 fristående 

gymnasieskolor som drevs av 98 enskilda huvudmän. 

Förslagen att elever kan få läsa på en högre nivå bedöms inte medföra 

några särskilda ekonomiska konsekvenser för enskilda huvudmän. 

Förslagen ger dem i stället nya tänkbara tillvägagångssätt som är frivilliga 

att använda och därmed ökade möjligheter att uppfylla befintliga skyldig-

heter. Eventuella ekonomiska konsekvenser är således beroende av huvud-

männens egna val när det gäller hur utbildning ska bedrivas.  

Förslagen bedöms inte få några negativa konsekvenser för konkurrensen 

mellan olika aktörer och för små företag. Viss konkurrens kan uppstå 

mellan huvudmän när det gäller att erbjuda en utbildning som attraherar 

elever. Den typen av konkurrens förekommer dock redan i dag när det 

gäller det ordinarie utbildningsutbudet inom grund- och gymnasieskolan. 

Vidare ska såväl små som stora enskilda huvudmän, om de uppfyller de 

villkor som föreslås i denna promemoria, få erbjuda studier enligt gym-

nasieskolans ämnesplaner. Samarbeten mellan skolformer kan också vara 

nödvändiga oavsett om det är en stor eller liten huvudman som erbjuder 

utbildning på en högre nivå. Förslagen om fjärrundervisning och 

entreprenad betyder att små huvudmän som har svårt att på egen hand 

anordna viss utbildning får fler möjligheter att göra detta. Därmed innebär 

förslagen att villkoren för små och stora huvudmän i detta avseende blir 

mer lika. 

Skolverkets kostnader bedöms rymmas inom myndighetens 
förvaltningsanslag 

I promemorian föreslås att Skolverket ska få olika uppdrag. Myndigheten 

ska stärka och stödja skolors arbete med att ge elever som lätt uppfyller 

kriterierna för bedömning av kunskaper eller betygskriterierna den ledning 

och stimulans de har rätt till samt rikta informationsinsatser till högskolor 

(avsnitt 6). Kostnaderna för dessa uppdrag bedöms kunna rymmas inom 

myndighetens förvaltningsanslag. Promemorians förslag bygger på Skol-

verkets förslag i redovisningen av uppdraget om elever som snabbare når 

kunskapskraven. I redovisningen bedömer även Skolverket att kost-

naderna för genomförande-, stöd- och kompetensutvecklingsinsatser när 

det gäller förslagen i redovisningen kan hanteras inom myndighetens för-

valtningsanslag (Skolverket 2020). 

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Sameskolstyrelsen påverkas 
eftersom de svarar för specialskolan respektive sameskolan 

I avsnitt 4.2 föreslås att rektorn ska få besluta att en elev i specialskolan 

eller sameskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. Som nämns ovan är staten huvudman för specialsko-
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 lan och sameskolan. Utbildningen i specialskolan består av årskurs  

1–10 och anordnas av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Utbildning-

en i sameskolan, som omfattar årskurs 1–6, anordnas av Sameskolstyrel-

sen. Läsåret 2020/21 gick 720 elever i specialskolan och 174 elever i 

sameskolan.  

Promemorians förslag innebär inte några nya obligatoriska uppgifter 

som kräver finansiering, utan ger i stället specialskolan och sameskolan 

möjlighet att bättre möta högpresterande och särbegåvade elevers behov 

av en väl anpassad undervisning. 

De genomförande-, stöd- och kompetensutvecklingsinsatser som Skol-

verket förslås ansvara för när det gäller promemorians förslag ska omfatta 

samtliga berörda skolformer, dvs. även specialskolan och sameskolan. 

Trots att staten är huvudman för dessa skolformer bedöms det rimligt att 

även dessa får del av Skolverkets insatser. Konsekvensen skulle annars bli 

att personal i dessa skolformer får sämre förutsättningar än annan skolper-

sonal att anordna och genomföra en anpassad utbildning för högpres-

terande och särbegåvade elever.  

De statligt finansierade högskolorna kan påverkas i viss utsträckning 

Utbildningar på grundnivå inom högskolan finansieras huvudsakligen via 

statliga anslag utifrån antalet studenter och deras prestation. Detta gäller 

även för studenter som samtidigt är elever i skolväsendet. Förslagen om 

studier på högre nivå i gymnasieskolan kan innebära ökade kostnader för 

högskolan, då fler elever än i dag kan antas söka sig till högskolorna och 

antas till högskolekurser. Då varje ansökan från en elev i gymnasieskolan 

behöver hanteras manuellt kan högskolornas kostnader för antagning öka. 

Förslagen bedöms dock omfatta en liten grupp elever som har särskilda 

förutsättningar att tillgodogöra sig högskoleutbildning. Dessutom bedöms 

endast ett fåtal högskolekurser bli aktuella för dessa elever. Eleverna kan 

också redan i dag ansöka och antas till högskolekurser. Eventuella 

administrativa kostnader kopplade till ansökningsprocessen bör därför 

kunna hanteras inom ramen för högskolornas anslag. 

Förslagen är positiva ur ett barnrätts- och elevperspektiv  

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) har alla 

barn samma rättigheter och lika värde (artikel 2). Konventionen fastslår 

också att vad som bedöms vara barnets bästa ska beaktas i första hand vid 

alla åtgärder som rör barn samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening 

i frågor som berör dem (artiklarna 3 och 12). Barn har enligt konventionen 

också rätt till utbildning (artikel 28). I skollagen anges att barnets bästa ska 

vara utgångspunkten i all utbildning enligt lagen (1 kap. 10 §).  

Förslagen i promemorian syftar till att öka likvärdigheten i utbildning 

inom skolväsendet och ge elever som snabbare når skolans mål större 

möjligheter att utvecklas och få tillräckliga utmaningar i sitt lärande, 

oavsett var i landet de bor. Det kommer att vara frivilligt för eleverna att 

ta del av dessa möjligheter. Förslagen tillgodoser vissa elevers behov av 

mer stimulans och utmanande undervisning och av att kunna få läsa på en 

högre nivå. Ett betydande antal elever efterlyser de möjligheter som 

förslagen ger (se avsnitt 2).  
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Sammantaget bedöms förslagen vara positiva för eleverna och bidra till 

att Sverige uppfyller sina åtaganden enligt barnkonventionen. 

Förslagen är även positiva ur ett funktionshinderperspektiv 

Sverige har tillträtt FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. I den konventionen anges att konventionsstaterna, 

för att förverkliga rätten till utbildning för personer med funktions-

nedsättning utan diskriminering och på lika villkor, ska säkerställa ett 

sammanhållet utbildningssystem på alla nivåer och livslångt lärande. 

Konventionsstaterna ska också bl.a. säkerställa att personer med 

funktionsnedsättning inte utestängs från det allmänna utbildningssystemet 

på grund av funktionsnedsättning och att de, på samma villkor som andra, 

får tillgång till en inkluderande och kostnadsfri grundutbildning av kvalitet 

(artikel 24). Enligt skollagen ska alla elever ges den ledning och stimulans 

som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har 

svårt att uppfylla de olika betygskriterier eller kriterier för bedömning av 

kunskaper som gäller, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (3 kap. 2 §).  

Förslagen i denna promemoria om att elever ska få större möjligheter att 

studera på högre nivå bedöms få positiva konsekvenser för alla elever som 

bedöms ha fallenhet och intresse för sådana studier. Förslagen om 

fjärrundervisning och entreprenad i avsnitten 4.4 och 4.5 bedöms bidra 

särskilt till att elever med funktionsnedsättning lättare kan studera på en 

högre nivå om de på grund av sin funktionsnedsättning har svårt att delta 

i den ordinarie undervisningen. 

Sammantaget bedöms förslagen vara positiva ur ett funktionshinder-

perspektiv och bedöms bidra till att Sverige uppfyller sina åtaganden enligt 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

Konsekvenser för rektorer, lärare och viss annan personal i skolan 

I avsnitt 4.2 föreslås att rektorn ska få besluta att en elev i grundskolan, 

specialskolan eller sameskolan ska få möjlighet att läsa på en högre nivå. 

Huvudmannen ska få besluta om andra lärotider för en elev som läser på 

en högre nivå i någon av de nämnda skolformerna än vad som gäller för 

andra elever (avsnitt 4.3). Vidare föreslås att rektorn ska få besluta om att 

utökat program i gymnasieskolan ska få användas för högskolekurser 

(avsnitt 5.2). Det lämnas även förslag om att huvudmannen när det gäller 

en enskild elev ska få besluta att en utbildning eller en del av en utbildning 

inom ett nationellt program i gymnasieskolan får fördelas på kortare tid än 

tre läsår, om eleven medger det (avsnitt 5.5). Det innebär en viss arbets-

insats för rektorn att fatta sådana beslut. Det bedöms dock bli fråga om en 

begränsad ökning av antalet beslut. De ändringar som föreslås i läro-

planerna när det gäller rektorns ansvar för elevers möjlighet att studera på 

en högre nivå är endast förtydliganden i förhållande till gällande rätt. Det 

är alltså inte fråga om en ny uppgift för rektorerna. 

Lärarna, personal med specialpedagogisk kompetens och elevhälsans 

personal har en central roll när det gäller elever som studerar på en högre 

nivå. Förslagen i promemorian innebär ytterligare arbetsuppgifter för 
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 personalen. Lärarna får dock även fler möjligheter att erbjuda eleverna en 

passande utbildning och lärarna själva kan få positiva utmaningar i sin 

profession. 

I avsnitt 6.1 föreslås att Skolverket ska genomföra insatser för kompe-

tensutveckling när det gäller elever som lätt uppfyller kriterierna för 

bedömning av kunskaper eller betygskriterierna. Insatserna ska riktas till 

lärare och annan personal i skolan och kan antas komma att utgöra en del 

av lärarnas ordinarie kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen be-

döms stärka lärarnas profession och underlätta för dem och annan personal 

som får del av Skolverkets stödjande insatser att ge eleverna den ledning 

och stimulans som de har rätt till enligt skollagen. 

Förslagen bedöms vara positiva för jämställdheten 

Syftet med jämställdhetspolitiken är att ge lika rättigheter och möjligheter 

för kvinnor och män respektive flickor och pojkar att forma samhället och 

sina egna liv. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har 

samband med kön och diskriminering får inte förekomma i skolan. Inget 

av förslagen bedöms påverka könsfördelningen bland eleverna. 

Skolverkets uppskattning av hur många elever som läser i snabbare takt 

eller på högre nivå är som mest 1 866 elever, men har inte fördelats mellan 

könen. I försöksverksamheterna med spetsutbildning har något fler pojkar 

än flickor deltagit. Generellt kan nämnas att flickor presterar bättre som 

grupp i skolan än pojkar. Det finns stora skillnader i skolresultat mellan 

flickor och pojkar, där pojkar och unga män som grupp har lägre 

kunskapsresultat. Promemorians förslag bedöms dock komma både pojkar 

och flickor och kvinnor och män till del på jämlika villkor.  

Förslagen som innebär att elever ska kunna läsa på en högre nivå innebär 

att både flickor och pojkar och kvinnor och män kan få tillräckliga 

utmaningar i sitt lärande. Förslagen bör också bidra till att båda könen i 

lika stor utsträckning kan få den ledning och stimulans i sitt lärande som 

de har rätt till. Inom de nuvarande spetsutbildningarna, där matematik och 

naturvetenskapliga ämnen dominerar, är antalet pojkar och män generellt 

högre än antalet flickor och kvinnor. Aktuellt förslag om möjligheten att 

läsa på högre nivå omfattar många ämnen, och bör därmed bidra till att 

både pojkar och flickor och kvinnor och män vill ta del av studier på en 

högre nivå i någon form. Förslagen bedöms alltså vara positiva för 

jämställdheten. 

Förslagen kan ha positiv påverkan på det integrationspolitiska målet och 
målet för regeringens politik mot segregation 

Hur utbildning och undervisning är utformade påverkar nyanlända elevers 

möjligheter att uppnå goda kunskapsresultat och fullfölja sin skolgång. 

Elever som är nyanlända eller som har gått kort tid i svensk skola kan ha 

svårigheter i många skolämnen på grund av brister i svenska språket. 

Samtidigt kan eleverna ha en stark utbildningsbakgrund och ha kommit 

långt i vissa ämnen. Förslagen i denna promemoria kan innebära att elever 

får större utmaningar och möjlighet till kunskapsutveckling i ämnen där 

svenska språket är av mindre betydelse. Förslagen kan således bidra till att 

främja elevers lärande och kunskapsresultat genom att ge dem bättre 

förutsättningar att lyckas med sina studier. Det bidrar på längre sikt till att 
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stärka deras förutsättningarna för etablering på arbetsmarknaden och 

integration i samhället. 

Utbildning och undervisningens utformning är också viktiga för målet 

att minska segregation och skapa jämlika och jämställda uppväxt- och 

levnadsvillkor samt goda livschanser för alla. Genom att barn och unga 

ges bättre förutsättningar att uppnå goda kunskapsresultat och ökad 

studiemotivation, läggs grunden för att de ska få goda framtidsutsikter. 

Skolan har en viktig roll när det gäller att motverka sambandet mellan en 

elevs eventuellt svaga socioekonomiska bakgrund och kunskapsresultat. I 

skolans uppdrag ingår att stödja elever som har svagare socioekonomisk 

bakgrund och begränsat stöd hemifrån så att de kan uppnå sin fulla 

potential inom ramen för utbildningen.   

Konsekvenser för Sveriges medlemskap i Europeiska unionen 

Förslagen berör inte frågor som regleras i EU-rätten.  

 

 

 

10 Författningskommentar 

10.1 Förslaget till lag om ändring i skollagen 

(2010:800) 

7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning 

Deltagande i utbildning 
 

Närvaro 
 

17 §   En elev i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och 
sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, 

om eleven inte har giltigt skäl att utebli. 

Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar 
eller, i förskoleklassen och de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet 

får inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 
avvikelser från andra stycket för elever i grundskolan och sameskolan som läser på en högre 

nivå och för elever i anpassade grundskolan och specialskolan. 

Om en elev i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller 
sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till 

att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om 
det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag. 

 

I paragrafen regleras elevernas skyldighet att delta i utbildning i förskole-

klassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och samesko-

lan. 

Enligt andra stycket får den obligatoriska verksamheten omfatta högst 

190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i förskoleklassen och de två 

lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte för-

läggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. Tredje stycket inne-

håller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som rege-

ringen bestämmer att meddela föreskrifter om avvikelser från andra 

stycket för elever i anpassade grundskolan och specialskolan. En ändring 

görs i stycket så att bemyndigandet utvidgas till att även omfatta elever i 
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 grundskolan och sameskolan som läser på en högre nivå. Regeringen eller 

den myndighet regeringen bestämmer får alltså även för sådana elever 

meddela föreskrifter om avvikelser från bestämmelserna om lärotider. Att 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om avvikelser för elever i anpassade grundskolan och special-

skolan som läser på en högre nivå följer redan av bemyndigandets hittills-

varande omfattning. Med högre nivå avses en nivå som ligger över den 

aktuella skolformen, t.ex. gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan 

eller högskolan. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.3. 

10 kap. Grundskolan 

Kapitlets innehåll 
 

1 §   I detta kapitel finns 

– allmänna bestämmelser (2–13 §§), 
– bestämmelser om betyg (14–23 §§), 

– bestämmelser om lovskola (23 a–23 f §§), 

– bestämmelser om utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan (23 g §), 
– bestämmelser om grundskola med offentlig huvudman (24–34 §§), och 

– bestämmelser om fristående grundskola (35–41 §§). 

 

I paragrafen beskrivs innehållet i 10 kap. om grundskolan. 

Paragrafen ändras genom att det i en ny strecksats anges att det i kapitlet 

finns bestämmelser om utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

 
Ämnen 

 

4 §   Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 
– bild, 

– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 
– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– musik, 
– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 

– slöjd, 
– svenska eller svenska som andraspråk, och 

– teknik. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje elev inom 
ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, modersmål. 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta 

till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. Skolans val får omfatta 
ett lokalt tillval, om Statens skolverk har godkänt en plan för undervisningen. 

Av 23 g § framgår att undervisningen i vissa fall får omfatta kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka ämnen som grundskolans 

elever ska få undervisning i. 

I fjärde stycket, som är nytt, finns en upplysning om att det av 23 g § 

framgår att undervisningen i vissa fall får omfatta kurser enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.2. 

 
Utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan 
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23 g §   Rektorn får besluta att en elev i grundskolan får läsa en eller flera kurser enligt 

gymnasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara studierna 

och elevens vårdnadshavare medger det. 
Kurser som en elev i grundskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygs-

sättas enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. 

 

I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om utbildning i grundskolan 

enligt gymnasieskolans ämnesplan. Motsvarande bestämmelser när det 

gäller specialskolan och sameskolan finns i 12 kap. 23 a § respektive 

13 kap. 21 c §. 

Enligt första stycket får rektorn besluta att en elev i grundskolan får läsa 

en eller flera kurser enligt gymnasieskolans ämnesplan. Av 2 kap. 10 § 

framgår att rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid 

skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fatta sådana 

beslut. I gymnasieskolan ska det finnas en ämnesplan för varje ämne i ett 

nationellt program och vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. 

Utbildningen inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser (16 kap. 

21 och 23 §§ och 17 a kap. 11 och 12 §§). 

Av stycket framgår vidare att det är en förutsättning för att eleven ska få 

läsa en gymnasiekurs att eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara 

studierna. Det ska alltså göras en individuell bedömning av elevens förut-

sättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Elevens vårdnadshavare måste 

också medge att eleven får läsa kursen. Det krävs alltså samtycke för att 

eleven ska kunna läsa en kurs enligt en ämnesplan som gäller för gymna-

sieskolan. 

Andra stycket innehåller en bestämmelse om att kurser som en elev i 

grundskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygssättas 

enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. Bestämmelser om 

betyg i gymnasieskolan finns i 15 kap. 21–29 §§ och i 8 kap. gymnasie-

förordningen (2010:2039). 

Övervägandena finns i avsnitt 4.2. 

12 kap. Specialskolan 

Kapitlets innehåll 
 

1 §   I detta kapitel finns 

– allmänna bestämmelser (2–13 a §§), 

– bestämmelser om betyg (14–23 §§), 
– bestämmelser om utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan (23 a §), och 

– bestämmelser om huvudmannens skyldigheter i särskilda fall (24–26 §§). 

 

I paragrafen beskrivs innehållet i 12 kap. om specialskolan. 

Paragrafen ändras genom att det i en ny strecksats anges att det i kapitlet 

finns bestämmelser om utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

 
Ämnen 

 

4 §   Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 
– bild, 

– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 
– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 
– rörelse och drama eller musik, 
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 – samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk,  

– teckenspråk, och 

– teknik. 

För hörande elever gäller att ämnet musik ersätter ämnet rörelse och drama. För elever 
som tagits emot enligt 7 kap. 6 § första stycket 1 och 3 gäller att ämnet svenska ersätter ämnet 

teckenspråk, om dessa elever inte har behov av teckenspråk. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje elev inom 
ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, modersmål. 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta 

till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. 
Av 23 a § framgår att undervisningen i vissa fall får omfatta kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka ämnen som specialskolans 

elever ska få undervisning i. 

I femte stycket, som är nytt, finns en upplysning om att det av 23 a § 

framgår att undervisningen i vissa fall får omfatta kurser enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.2. 

 
Utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan 

 

23 a §   Rektorn får besluta att en elev i specialskolan får läsa en eller flera kurser enligt 

gymnasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara studierna 

och elevens vårdnadshavare medger det. 
Kurser som en elev i specialskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygs-

sättas enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. 

 

I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om utbildning i specialskolan 

enligt gymnasieskolans ämnesplan. Motsvarande bestämmelser när det 

gäller grundskolan och sameskolan finns i 10 kap. 23 g § respektive 

13 kap. 21 c §. 

Enligt första stycket får rektorn besluta att en elev i specialskolan får läsa 

en eller flera kurser enligt gymnasieskolans ämnesplan. Av 2 kap. 10 § 

framgår att rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid 

skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fatta sådana 

beslut. I gymnasieskolan ska det finnas en ämnesplan för varje ämne i ett 

nationellt program och vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. 

Utbildningen inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser (16 kap. 

21 och 23 §§ och 17 a kap. 11 och 12 §§). 

Av stycket framgår vidare att det är en förutsättning för att eleven ska få 

läsa en gymnasiekurs att eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara 

studierna. Det ska alltså göras en individuell bedömning av elevens förut-

sättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Elevens vårdnadshavare måste 

också medge att eleven får läsa kursen. Det krävs alltså samtycke för att 

eleven ska kunna läsa en kurs enligt en ämnesplan som gäller för gymna-

sieskolan. 

Andra stycket innehåller en bestämmelse om att kurser som en elev i 

specialskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygssättas 

enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. Bestämmelser om 

betyg i gymnasieskolan finns i 15 kap. 21–29 §§ och i 8 kap. gymnasie-

förordningen. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.2. 
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13 kap. Sameskolan 

Kapitlets innehåll 
 

1 §   I detta kapitel finns 

– allmänna bestämmelser (2–14 §§), 

– bestämmelser om betyg (15–21 a §§), 
– bestämmelser om utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan (21 c §), och 

– bestämmelser om huvudmannens skyldigheter i särskilda fall (22–24 §§). 

 

I paragrafen beskrivs innehållet i 13 kap. om sameskolan. 

Paragrafen ändras genom att det i en ny strecksats anges att det i kapitlet 

finns bestämmelser om utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

 
Ämnen 

 

4 §   Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 
– bild, 

– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 
– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– musik, 
– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 

– samiska, 
– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk, och 

– teknik. 
Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje elev inom 

ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, modersmål. 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta 

till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. 

Av 21 c § framgår att undervisningen i vissa fall får omfatta kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka ämnen som sameskolans 

elever ska få undervisning i. 

I fjärde stycket, som är nytt, finns en upplysning om att det av 21 c § 

framgår att undervisningen i vissa fall får omfatta kurser enligt gymnasie-

skolans ämnesplan. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.2. 

 
Utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan 

 

21 c §   Rektorn får besluta att en elev i sameskolan får läsa en eller flera kurser enligt gym-

nasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara studierna och 
elevens vårdnadshavare medger det. 

Kurser som en elev i sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygssättas 

enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. 

 

I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om utbildning i sameskolan 

enligt gymnasieskolans ämnesplan. Motsvarande bestämmelser när det 

gäller grundskolan och specialskolan finns i 10 kap. 23 g § respektive 

12 kap. 23 a §. 

Enligt första stycket får rektorn besluta att en elev i sameskolan får läsa 

en eller flera kurser enligt gymnasieskolans ämnesplan. Av 2 kap. 10 § 

framgår att rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid 

skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fatta sådana 
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 beslut. I gymnasieskolan ska det finnas en ämnesplan för varje ämne i ett 

nationellt program och vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. 

Utbildningen inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser (16 kap. 

21 och 23 §§ och 17 a kap. 11 och 12 §§). 

Av stycket framgår vidare att det är en förutsättning för att eleven ska få 

läsa en gymnasiekurs att eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara 

studierna. Det ska alltså göras en individuell bedömning av elevens förut-

sättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Elevens vårdnadshavare måste 

också medge att eleven får läsa kursen. Det krävs alltså samtycke för att 

eleven ska kunna läsa en kurs enligt en ämnesplan som gäller för gymna-

sieskolan. 

Andra stycket innehåller en bestämmelse om att kurser som en elev i 

sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygssättas 

enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. Bestämmelser om 

betyg i gymnasieskolan finns i 15 kap. 21–29 §§ och i 8 kap. gymnasie-

förordningen. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.2. 

16 kap. Utbildning på nationella program i gymnasieskolan 

Utbildningens längd 
 

15 §   De nationella programmen är avsedda att genomgås på tre läsår. 
Huvudmannen får besluta att utbildningen får fördelas på längre tid än tre läsår. 

Om huvudmannen har fått tillstånd till det av Statens skolverk, får denne besluta att en 

utbildning får fördelas på kortare tid än tre läsår. 
Huvudmannen får för en enskild elev besluta att en utbildning får fördelas på kortare tid 

än tre läsår, om eleven medger det. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om längden på de nationella program-

men i gymnasieskolan. 

Huvudregeln, att ett nationellt program i gymnasieskolan ska omfatta tre 

läsår, framgår av paragrafens första stycke. I andra och tredje styckena 

finns bestämmelser om att huvudmannen får besluta att utbildningen får 

fördelas på längre eller kortare tid. 

I det nya fjärde stycket anges att huvudmannen för en enskild elev får 

besluta att en utbildning får fördelas på kortare tid än tre läsår. Av 

kommunallagen (2017:725) framgår att huvudmannen får uppdra åt en 

anställd, t.ex. rektorn, att fatta sådana beslut. Bestämmelsen innebär inte 

att den garanterade undervisningstiden enligt 18 § inskränks. Även en elev 

som efter ett särskilt beslut av huvudmannen får genomgå gymnasieskolan 

på kortare tid har alltså rätt till det minsta antal undervisningstimmar som 

föreskrivs i lagen. 

Till skillnad från tredje stycket, som avser beslut om att en hel utbildning 

får fördelas på kortare tid än tre läsår, avser det fjärde stycket beslut om 

utbildningen för en enskild elev. Huvudmannen får besluta att en enskilds 

elevs utbildning får fördelas på kortare tid än tre läsår endast om eleven 

medger det.  

Övervägandena finns i avsnitt 5.5. 

21 kap. Fjärrundervisning i vissa skolformer 

Kapitlets innehåll 
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1 §   I detta kapitel finns bestämmelser om 

– allmänna förutsättningar för fjärrundervisning i vissa skolformer (2–3 a §§), 

– när fjärrundervisning får användas i vissa obligatoriska skolformer (4 och 5 §§), 

– när fjärrundervisning får användas i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan 

(6 §), 

– när fjärrundervisning får användas i utbildning vid särskilda ungdomshem (7 §), 
– försöksverksamhet (8 §), 

– beslut om fjärrundervisning (9 §), 

– utförare av fjärrundervisning (10 §), 
– krav på fjärrundervisning (11–13 §§), och 

– bemyndigande (14 §). 

 

I paragrafen beskrivs kapitlets innehåll. 

I den första strecksatsen görs en ändring som föranleds av att det införs 

en ny paragraf, 3 a §, i anslutning till två andra paragrafer som behandlar 

allmänna förutsättningar för fjärrundervisning i vissa skolformer. 

 
3 a §   Trots 3 § får fjärrundervisning alltid användas för en elev i grundskolan, specialsko-
lan eller sameskolan i kurser som eleven läser enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

 

I paragrafen, som är ny, finns en bestämmelse om ett undantag från de 

allmänna förutsättningar för fjärrundervisning i vissa skolformer som 

regleras i 3 §. 

Enligt paragrafen får fjärrundervisning alltid användas för en elev i 

grundskolan, specialskolan eller sameskolan i kurser som eleven läser 

enligt gymnasieskolans ämnesplan. Det kan vara fråga om en elev som 

enligt ett sådant beslut av rektorn som regleras i 10 kap. 23 g § första 

stycket, 12 kap. 23 a § eller 13 kap. 21 c § får läsa en eller flera kurser 

enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

I gymnasieskolan ska det finnas en ämnesplan för varje ämne i ett 

nationellt program och vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. 

Utbildningen inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser (16 kap. 

21 och 23 §§ och 17 a kap. 11 och 12 §§). 

Bestämmelsen innebär att eleven kan få fjärrundervisning även om det 

finns en legitimerad och behörig lärare inom huvudmannens skolenhet och 

även om elevunderlaget för skolenheten inte är begränsat, dvs. även om de 

grundläggande villkoren för fjärrundervisning i 3 § inte är uppfyllda. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

 
När fjärrundervisning får användas i vissa obligatoriska skolformer 

 

4 §   I grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan får fjärrundervis-
ning användas endast i ämnena 

– engelska, 

– matematik, 
– moderna språk, 

– modersmål, 
– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 

– samiska, 
– svenska, 

– svenska som andraspråk, 

– teckenspråk, och 
– teknik. 

I grundskolan får fjärrundervisning även användas för extra studietid och integrerad 

samisk undervisning. 
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 Av 3 a § framgår att fjärrundervisning även får användas i kurser som en elev i grundsko-

lan, specialskolan eller sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

 

Paragrafen innehåller en uppräkning av i vilka ämnen som fjärrundervis-

ning får användas i de obligatoriska skolformerna grundskolan, anpassade 

grundskolan, specialskolan och sameskolan. 

I det nya tredje stycket finns en upplysning om att det av 3 a § framgår 

att fjärrundervisning även får användas i kurser som en elev i grundskolan, 

specialskolan eller sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

Övervägandena finns i avsnitt 4.4. 

23 kap. Entreprenad och samverkan 
 

12 a §   Uppgifter som avser undervisning i en kurs enligt gymnasieskolans ämnesplan får 

överlämnas till en huvudman för gymnasieskola på entreprenad inom 

1. grundskolan, 

2. specialskolan, och 

3. sameskolan. 

 

I paragrafen regleras en huvudmans möjligheter att överlämna viss under-

visning i grundskolan, specialskolan eller sameskolan på entreprenad. 

Uppgifter som avser undervisning i en kurs enligt gymnasieskolans 

ämnesplan får enligt paragrafen överlämnas på entreprenad inom grund-

skolan, specialskolan och sameskolan. Det kan vara fråga om undervisning 

av en elev som enligt ett sådant beslut av rektorn som regleras i 10 kap. 

23 g § första stycket, 12 kap. 23 a § eller 13 kap. 21 c § får läsa kurser 

enligt gymnasieskolans ämnesplan.  

Uppgifterna får endast överlämnas till en utförare som är huvudman för 

en gymnasieskola. Av 2 kap. 2, 3 och 5 §§ framgår att kommuner och 

regioner samt enskilda som har godkänts som huvudmän kan vara huvud-

män för gymnasieskolan. 

I gymnasieskolan ska det finnas en ämnesplan för varje ämne i ett 

nationellt program och vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. 

Utbildningen inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser (16 kap. 

21 och 23 §§ och 17 a kap. 11 och 12 §§).  

Övervägandena finns i avsnitt 4.5. 

10.2 Förslaget till lag om ändring i skollagen 

(2010:800) 

Den 15 juli 2022 träder ändringar i skollagen i kraft som innebär att utbild-

ningen i gymnasieskolan inom varje ämne inte längre ska ges i form av en 

eller flera kurser, utan ett ämne ska bestå av en eller flera nivåer. Änd-

ringarna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025 

(prop. 2021/22:36, bet. 2021/22:UbU7, rskr. 2021/22:156). 

10 kap. Grundskolan 

Ämnen 
 

4 §   Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

– bild, 
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– engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 

– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– musik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 
– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk, och 
– teknik. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje elev inom 

ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, modersmål. 
Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta 

till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. Skolans val får omfatta 

ett lokalt tillval, om Statens skolverk har godkänt en plan för undervisningen. 
Av 23 g § framgår att undervisningen i vissa fall får omfatta nivåer i ett ämne enligt gym-

nasieskolans ämnesplan. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka ämnen som grundskolans 

elever ska få undervisning i. 

I fjärde stycket görs en ändring så att det anges att det av 23 g § framgår 

att undervisningen i vissa fall får omfatta nivåer i ett ämne enligt 

gymnasieskolans ämnesplan, i stället för kurser enligt planen. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

 
Utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan 

 

23 g §   Rektorn får besluta att en elev i grundskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne 

enligt gymnasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara 

studierna och elevens vårdnadshavare medger det. 
Nivåer i ett ämne som en elev i grundskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska 

betygssättas enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. 

 

I paragrafen finns bestämmelser om utbildning i grundskolan enligt 

gymnasieskolans ämnesplan. Motsvarande bestämmelser när det gäller 

specialskolan och sameskolan finns i 12 kap. 23 a § respektive 13 kap. 

21 c §. 

I första stycket görs en ändring som innebär att rektorn får besluta att en 

elev i grundskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan, i stället för en eller flera kurser enligt planen. I 

gymnasieskolan ska det finnas en ämnesplan för varje ämne i ett nationellt 

program och vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. Ett ämne 

består av en eller flera nivåer (16 kap. 21 och 23 §§ och 17 a kap. 11 och 

12 §§). 

Bestämmelsen i andra stycket om att kurser som en elev i grundskolan 

läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygssättas enligt de 

bestämmelser som gäller för gymnasieskolan ändras så att den avser nivåer 

i ett ämne som en elev i grundskolan läser enligt gymnasieskolans ämnes-

plan, i stället för kurser enligt planen. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

12 kap. Specialskolan 

Ämnen 
 

4 §   Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

– bild, 
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 – engelska, 

– hem- och konsumentkunskap, 

– idrott och hälsa, 

– matematik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– rörelse och drama eller musik, 
– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk,  
– teckenspråk, och 

– teknik. 

För hörande elever gäller att ämnet musik ersätter ämnet rörelse och drama. För elever 
som tagits emot enligt 7 kap. 6 § första stycket 1 och 3 gäller att ämnet svenska ersätter ämnet 

teckenspråk, om dessa elever inte har behov av teckenspråk. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje elev inom 
ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, modersmål. 

Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta 

till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. 
Av 23 a § framgår att undervisningen i vissa fall får omfatta nivåer i ett ämne enligt 

gymnasieskolans ämnesplan. 

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka ämnen som specialskolans 

elever ska få undervisning i. 

Upplysningen i femte stycket om att det av 23 a § framgår att 

undervisningen i vissa fall får omfatta kurser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan ändras på så sätt att det i stället anges att undervisningen i vissa 

fall får omfatta nivåer i ett ämne enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

 
Utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan 

 

23 a §   Rektorn får besluta att en elev i specialskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne 

enligt gymnasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara 
studierna och elevens vårdnadshavare medger det. 

Nivåer i ett ämne som en elev i specialskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska 

betygssättas enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. 

 

I paragrafen finns bestämmelser om utbildning i specialskolan enligt 

gymnasieskolans ämnesplan. Motsvarande bestämmelser när det gäller 

grundskolan och sameskolan finns i 10 kap. 23 g § respektive 13 kap. 

21 c §. 

Första stycket ändras så att det anger att rektorn får besluta att en elev i 

specialskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne enligt 

gymnasieskolans ämnesplan, i stället för en eller flera kurser enligt planen. 

I gymnasieskolan ska det finnas en ämnesplan för varje ämne i ett 

nationellt program och vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. 

Ett ämne består av en eller flera nivåer (16 kap. 21 och 23 §§ och 17 a kap. 

11 och 12 §§). 

Bestämmelsen i andra stycket om att kurser som en elev i specialskolan 

läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygssättas enligt de 

bestämmelser som gäller för gymnasieskolan ändras så att den avser nivåer 

i ett ämne som en elev i specialskolan läser enligt gymnasieskolans ämnes-

plan, i stället för kurser enligt planen. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 
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13 kap. Sameskolan 

Ämnen 
 

4 §   Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

– bild, 

– engelska, 
– hem- och konsumentkunskap, 

– idrott och hälsa, 

– matematik, 
– musik, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 
– samiska, 

– slöjd, 

– svenska eller svenska som andraspråk, och 
– teknik. 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje elev inom 

ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, modersmål. 
Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta 

till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. 

Av 21 c § framgår att undervisningen i vissa fall får omfatta nivåer i ett ämne enligt 
gymnasieskolans ämnesplan. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka ämnen som sameskolans 

elever ska få undervisning i. 

Genom en ändring i fjärde stycket anges att det av 21 c § framgår att 

undervisningen i vissa fall får omfatta nivåer i ett ämne enligt 

gymnasieskolans ämnesplan, i stället för kurser enligt planen. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

 
Utbildning enligt gymnasieskolans ämnesplan 

 

21 c §   Rektorn får besluta att en elev i sameskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne 
enligt gymnasieskolans ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara 

studierna och elevens vårdnadshavare medger det. 

Nivåer i ett ämne som en elev i sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska 
betygssättas enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan. 

 

I paragrafen finns bestämmelser om utbildning i sameskolan enligt gymna-

sieskolans ämnesplan. Motsvarande bestämmelser när det gäller grund-

skolan och specialskolan finns i 10 kap. 23 g § respektive 12 kap. 23 a §. 

Första stycket ändras på så sätt att det anges att rektorn får besluta att en 

elev i sameskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne enligt gymnasie-

skolans ämnesplan, i stället för en eller flera kurser enligt planen. I 

gymnasieskolan ska det finnas en ämnesplan för varje ämne i ett nationellt 

program och vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. Ett ämne 

består av en eller flera nivåer (16 kap. 21 och 23 §§ och 17 a kap. 11 och 

12 §§). 

Bestämmelsen i andra stycket om att kurser som en elev i sameskolan 

läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ska betygssättas enligt de 

bestämmelser som gäller för gymnasieskolan ändras så att den avser nivåer 

i ett ämne som en elev i sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnes-

plan, i stället för kurser enligt planen. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 
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 21 kap. Fjärrundervisning i vissa skolformer 
 

3 a §   Trots 3 § får fjärrundervisning alltid användas för en elev i grundskolan, specialskolan 

eller sameskolan på nivåer i ett ämne som eleven läser enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

 

I paragrafen finns bestämmelser om undantag från de allmänna 

förutsättningar för fjärrundervisning i vissa skolformer som regleras i 3 §. 

I paragrafen görs en ändring som innebär att det anges att fjärrundervis-

ning alltid får användas för en elev i grundskolan, specialskolan eller 

sameskolan på nivåer i ett ämne som eleven läser enligt gymnasieskolans 

ämnesplan, i stället för i kurser som eleven läser enligt planen. I gymnasie-

skolan ska det finnas en ämnesplan för varje ämne i ett nationellt program 

och vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år. Ett ämne består av 

en eller flera nivåer (16 kap. 21 och 23 §§ och 17 a kap. 11 och 12 §§). 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

 
När fjärrundervisning får användas i vissa obligatoriska skolformer 

 

4 §   I grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan får fjärrundervis-

ning användas endast i ämnena 
– engelska, 

– matematik, 

– moderna språk, 
– modersmål, 

– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 
– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 

– samiska, 

– svenska, 
– svenska som andraspråk, 

– teckenspråk, och 

– teknik. 
I grundskolan får fjärrundervisning även användas för extra studietid och integrerad 

samisk undervisning. 

Av 3 a § framgår att fjärrundervisning även får användas på nivåer i ett ämne som en elev 
i grundskolan, specialskolan eller sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan. 

 

Paragrafen innehåller en uppräkning av i vilka ämnen som fjärrundervis-

ning får användas i de obligatoriska skolformerna grundskolan, anpassade 

grundskolan, specialskolan och sameskolan. 

Upplysningen i tredje stycket om att det av 3 a § framgår att fjärrunder-

visning även får användas i kurser som en elev i grundskolan, specialsko-

lan eller sameskolan läser enligt gymnasieskolans ämnesplan ändras på så 

sätt att det i stället anges att fjärrundervisning även får användas på nivåer 

i ett ämne enligt planen. 

Övervägandena finns i avsnitt 8. 

23 kap. Entreprenad och samverkan 
 

12 a §   Uppgifter som avser undervisning i ett ämne enligt gymnasieskolans ämnesplan får 

överlämnas till en huvudman för gymnasieskola på entreprenad inom 
1. grundskolan, 

2. specialskolan, och 
3. sameskolan. 

 

I paragrafen regleras en huvudmans möjligheter att överlämna viss under-

visning i grundskolan, specialskolan eller sameskolan på entreprenad. 
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Ändringen innebär att uppgifter som avser undervisning i ett ämne enligt 

gymnasieskolans ämnesplan får överlämnas på entreprenad inom grund-

skolan, specialskolan och sameskolan, i stället för uppgifter som avser 

undervisning i en kurs enligt planen. I gymnasieskolan ska det finnas en 

ämnesplan för varje ämne i ett nationellt program och vidareutbildningen 

i form av ett fjärde tekniskt år. Ett ämne består av en eller flera nivåer 

(16 kap. 21 och 23 §§ och 17 a kap. 11 och 12 §§).  

Övervägandena finns i avsnitt 8. 
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83 Umeå universitet 

84 Universitets- och högskolerådet  

85 Universitetskanslersämbetet  

86 Upplands Väsby kommun 

87 Uppsala universitet 

88 Vindelns kommun 

89 Västerås kommun 

90 Älmhults kommun 

91 Älvsbyns kommun 

92 Öckerö kommun 

93 Överklagandenämnden för studiestöd 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 

28 oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2022/02568 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 

promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 
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Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Torbjörn Malm 

Ämnesråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 

 

https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/


 

Barn- och utbildningskontoret | Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Karina Bronell | Skolchef | 5502 | karina.bronell@falkoping.se  
Falköpings kommun, 52181 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2022-10-04 
BUN 2022/00842  

 
 

 

 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Remiss av promemorian Elever i grundskolan, 
specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska 
lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden som remissinstans ställer sig positiv till att 

elever i grundskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska få läsa i 

snabbare takt och på en högre nivå. 

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden som remissinstans till 

Utbildningsdepartementets promemoria, ställer sig positiv till att elever i 

grundskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska få läsa i snabbare takt och 

på en högre nivå.  

Då Falköping är en landsortskommun vill barn- och utbildningsnämnden  

föreslå några ändringar och lämna följande synpunkter: 

4.3 Eleven ska få tid till studier på en högre nivå 

4.4 Fjärrundervisning ska i vissa fall få användas för gymnasieämnen. 

Falköpings kommun är positiv till 4.3 och 4.4 

En översyn av regelverket runt fjärrundervisning bör göras för att underlätta 

högre studier för denna grupp elever. Reglerna med handledare i rummet och 

att fjärrundervisningen ska genomföras i lokaler som skolenheten disponerar 

är inte i samklang med förslaget i 4.3 där omfattning av läsåret samt 

förläggningen måndag-fredag kan användas mer flexibelt. 

Många av våra elever bor på landsbygden och är beroende av skolskjuts. 

För att ge alla elever möjlighet att läsa i en snabbare studietakt och på högre 

nivå kan detta behöva göras i hemmet, vilket ställer krav på huvudman att 

tillhandahålla enskild dator och portabel uppkoppling, allt för att öka 

likvärdigheten för alla våra elever. Något man bör undersöka är om även 

distansundervisning kan vara ett alternativ. 



 

  2 (2) 

 

 

Att i större utsträckning anpassa studierna flexibelt för den enskilde eleven 

gör att hen inte heller behöver missa undervisning som är viktig och att olika 

ämnen eller moment inte ställs i motsats till varandra. 

En synpunkt är att man bör ställa krav på huvudmän att samverka genom att 

samordna undervisningen för denna grupp elever, detta för att underlätta 

undervisningen organisatoriskt. 

5.4 En elev ska kunna genomföra gymnasieutbildningen snabbt 

Falköpings kommun anser att denna myndighetsutövning ska rektor få 

besluta om utifrån att det är rektor som är bäst insatt i den enskilda elevens 

studiegång och studieresultat. 

6.2 Informationsinsatser ska riktas till högskolan 

Falköpings kommun anser att detta uppdrag måste säkerställas mer än 

genom en informationsinsats. Universitetskanslersämbetet, Universitet- och 

högskolerådet bör även få i uppdrag att erbjuda enskilda fördjupningskurser 

för gymnasieelever. Risken är annars att den enskilda gymnasieskolan har 

svårt att erbjuda eleven studier på en högre nivå. 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden är remissinstans till betänkandet av 

Utbildningsdepartementets promemoria ”Elever i grundskolan, 

specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare 

takt och på en högre nivå”. 

Förvaltningens bedömning 

Att erbjuda de elever som lätt uppfyller betygskriterierna eller kriterierna för 

bedömning av kunskaper en möjlighet att studera på högre nivå och i en 

snabbare studietakt är något som Falköpings kommun ser som mycket 

positivt. Förvaltningen föreslår dock nämnden att besluta att till 

Utbildningsdepartementet lämna de förslag till ändringar som framgår under 

punkten ”Sammanfattning”. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Då detta förslag endast kommer att beröra ett fåtal elever kommer det att 

rymmas inom befintlig budgetram. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-10-04 

 Promemorian ”Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och 

gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå” 

Dnr U2022/02568 

Beslutet ska skickas till 

Regeringskansliet (u.remissvar@regeringskansliet.se) 

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-10-11 
 

 

  
 

 

§ 77 Dnr 2022/00853 

Läsårstider för läsåret 2023/2024 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden fastställer läsårstider för läsåret 2023/2024 enligt 

förvaltningens förslag. 

2 Nämnden delegerar till skolchef att, om behov uppstår, ta beslut om 

ändringar i läsårstiderna. 

Sammanfattning 

Läsårstider för elever i grundskolan (178 dagar) 

Hösttermin: 2023-08-16 – 2023-12-22 (86 dagar) 

Vårtermin: 2024-01-10 – 2024-06-11 (92 dagar) 

 

Läsårstider för elever i gymnasieskolan (178 dagar) 

Hösttermin: 2023-08-16 – 2023-12-21 (87 dagar) 

Vårtermin: 2024-01-10 – 2024-06-12 (91 dagar) 

 

Arbetsår för lärare i grundskolan 

Hösttermin: 2023-08-08 – 2023-12-22  

Vårtermin: 2024-01-08 – 2024-06-18 

 

Arbetsår för lärare i gymnasieskolan 

Hösttermin: 2023-08-08 – 2023-12-21 

Vårtermin: 2024-01-08 – 2024-06-18 

 

Höstterminen 2023 

Eleverna är lediga: Fredag 15 september (v. 37) 

Måndag 30 oktober – fredag 3 november (v. 44) 

Måndag 27 november (v. 48) 

Lärarna i grundskolan och 

gymnasieskolan är lediga:  

Måndag 30 oktober – fredag 3 november (v. 44) 

Lärarna har 

kompetensutvecklingsdagar: 

Tisdag 8 augusti – tisdag 15 augusti (v. 32 och 33) 

Fredag 15 september (v. 37) 

Måndag 27 november (v. 48) 

Kompetensutvecklingsdagar för 

förskole- och 

fritidshemspersonal: 

Fredag 11 augusti och måndag 30 oktober 

 

Vårterminen 2024 

 

Eleverna är lediga: Måndag 8 januari – tisdag 9 januari (v. 2) 

Måndag 12 februari – fredag 16 februari (v. 7) 

Onsdag 6 mars (v. 10) 

Måndag 25 mars –torsdag 28 mars (v. 13) 

Fredag 10 maj (v. 19) 

Måndag 20 maj (v. 21) 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-10-11 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Fredag 7 juni (v. 23)  

Lärarna i grundskolan och 

gymnasieskolan är lediga: 

Måndag 12 februari – fredag 16 februari (v. 7) 

Måndag 25 mars – torsdag 28 mars (v. 13) 

Fredag 10 maj (v. 19) 

Fredag 7 juni (v. 23) 

Onsdag 12 juni (v. 24) (gäller grundskolans lärare) 

Lärarna har 

kompetensutvecklingsdagar: 

Måndag 8 januari – tisdag 9 januari (v. 2)  

Onsdag 6 mars (v. 10) 

Måndag 20 maj (v. 21) 

Torsdag 13 juni – tisdag 18 juni. 

Kompetensutvecklingsdagar för 

förskole- och 

fritidshemspersonal 

Måndag 8 januari och måndag 17 juni 
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Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 
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Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Bakgrund 

Förvaltningens förslag på läsårstider för år 2023/2024 tar hänsyn till att 

lovskolan ska hinna genomföras innan den slutliga antagningen till 

gymnasiet i slutet av juni 2024. Antalet läsårsdagar för grundskolan och 

gymnasiet ska vara 178 och personalen på grundskola och gymnasium ska 

genomföra 16 kompetensutvecklingsdagar. 

Då Skolverkets ännu inte har fastslagit datum för nationella prov under 

vårterminen 2024, föreslås nämnden besluta att delegera till skolchef att göra 

eventuella nödvändiga ändringar om behov skulle uppstå. 

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om läsårstider för läsåret 

2023/2024 enligt förvaltningens förslag. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-03 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Rektorer 

Skoladministratörer 

Kommunikationsavdelningen 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Läsårstider för läsåret 2023/2024 

Förslag till beslut 

1 Nämnden fastställer läsårstider för läsåret 2023/2024 enligt förvaltningens 

förslag. 

2 Nämnden delegerar till skolchef att, om behov uppstår, ta beslut om 

ändringar i läsårstiderna. 

 

Sammanfattning  

Läsårstider för elever i grundskolan (178 dagar) 

Hösttermin: 2023-08-16 – 2023-12-22 (86 dagar) 

Vårtermin: 2024-01-10 – 2024-06-11 (92 dagar) 

 

Läsårstider för elever i gymnasieskolan (178 dagar) 

Hösttermin: 2023-08-16 – 2023-12-21 (87 dagar) 

Vårtermin: 2024-01-10 – 2024-06-12 (91 dagar) 

 

Arbetsår för lärare i grundskolan 

Hösttermin: 2023-08-08 – 2023-12-22  

Vårtermin: 2024-01-08 – 2024-06-18 

 

Arbetsår för lärare i gymnasieskolan 

Hösttermin: 2023-08-08 – 2023-12-21 

Vårtermin: 2024-01-08 – 2024-06-18 

 

Höstterminen 2023 

Eleverna är lediga: Fredag 15 september (v. 37) 

Måndag 30 oktober – fredag 3 november (v. 44) 

Måndag 27 november (v. 48) 

Lärarna i grundskolan och 

gymnasieskolan är lediga:  

Måndag 30 oktober – fredag 3 november (v. 44) 

Lärarna har 

kompetensutvecklingsdagar: 

Tisdag 8 augusti – tisdag 15 augusti (v. 32 och 33) 

Fredag 15 september (v. 37) 
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Måndag 27 november (v. 48) 

Kompetensutvecklingsdagar för 

förskole- och 

fritidshemspersonal: 

Fredag 11 augusti och måndag 30 oktober 

 

Vårterminen 2024 

 

Eleverna är lediga: Måndag 8 januari – tisdag 9 januari (v. 2) 

Måndag 12 februari – fredag 16 februari (v. 7) 

Onsdag 6 mars (v. 10) 

Måndag 25 mars –torsdag 28 mars (v. 13) 

Fredag 10 maj (v. 19) 

Måndag 20 maj (v. 21) 

Fredag 7 juni (v. 23)  

Lärarna i grundskolan och 

gymnasieskolan är lediga: 

Måndag 12 februari – fredag 16 februari (v. 7) 

Måndag 25 mars – torsdag 28 mars (v. 13) 

Fredag 10 maj (v. 19) 

Fredag 7 juni (v. 23) 

Onsdag 12 juni (v. 24) Grundskolans lärare 

Lärarna har 

kompetensutvecklingsdagar: 

Måndag 8 januari – tisdag 9 januari (v. 2)  

Onsdag 6 mars (v. 10) 

Måndag 20 maj (v. 21) 

Torsdag 13 juni – tisdag 18 juni. 

Kompetensutvecklingsdagar för 

förskole- och 

fritidshemspersonal 

Måndag 8 januari och måndag 17 juni 
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Bakgrund 

 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens förslag på läsårstider för år 2023/2024 tar hänsyn till att 

lovskolan ska hinna genomföras innan den slutliga antagningen till 

gymnasiet i slutet av juni 2024. Antalet läsårsdagar för grundskolan och 

gymnasiet ska vara 178 och personalen på grundskola och gymnasium ska 

genomföra 16 kompetensutvecklingsdagar. 

Då Skolverkets ännu inte har fastslagit datum för nationella prov under 

vårterminen 2024, föreslås nämnden besluta att delegera till skolchef att göra 

eventuella nödvändiga ändringar om behov skulle uppstå. 

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om läsårstider för läsåret 

2023/2024 enligt förvaltningens förslag. 

LÄSÅRET 2023/2024
måndag tisdag onsdag torsdag fredag

2023 Vecka 32 K-dag K-dag K-dag K-dag

vecka 33 K-dag K-dag Skols tart 16 aug

vecka 34

vecka 35

vecka 36

vecka 37 K-dag/LOV

vecka 38

vecka 39

vecka 40

vecka 41

vecka 42

vecka 43

vecka 44 LOV LOV LOV LOV LOV

vecka 45

vecka 46

vecka 47

vecka 48 K-dag/LOV

vecka 49

vecka 50

vecka 51 Terminsavslutning gy 21 dec Terminsavslutning gr 22 dec

vecka 52 Juldagen Annandag jul LOV LOV LOV

2024 vecka 1 Nyårsdagen LOV LOV LOV LOV

vecka 2 K-dag/LOV K-dag/LOV Terminsstart 10 jan

vecka 3

vecka 4

vecka 5

vecka 6

vecka 7 LOV LOV LOV LOV LOV

vecka 8

vecka 9

vecka 10 K-dag/LOV

vecka 11

vecka 12

vecka 13 LOV LOV LOV LOV Långfredag

vecka 14 Annandag påsk

vecka 15

vecka 16

vecka 17

vecka 18 1 maj/LOV

vecka 19 Kristi Himmelsfärdsdag LOV

vecka 20

vecka 21 K-dag/LOV

vecka 22

vecka 23 Nationaldagen 6/6/LOV LOV

vecka 24 Skolavslutning 11 juni Studentavslutn. 12 juni K-dag K-dag

Vecka 25 K-dag K-dag
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-03 

Beslutet ska skickas till 

Rektorer 

Skoladministratörer 

Kommunikationsavdelningen 

 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
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§ 78 Dnr 2022/00854 

Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 
2023 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar för år 2023 

enligt nedan. 

Sammanfattning 

 

Arbetsutskott Nämnd 

Klockan 8.15 Klockan 8.15 

10 januari - presidiemöte 24 januari 

7 februari 21 februari 

7 mars 21 mars 

11 april 25 april 

9 maj 23 maj - heldag 

7 juni (obs. onsdag) 20 juni 

15 augusti 29 augusti 

12 september 26 september 

10 oktober 24 oktober - heldag 

7 november 21 november 

5 december 19 december 

 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder en gång per månad, med 

uppehåll i juli.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-04 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Barn- och utbildningsnämnden 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-11 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunledningskansliet            
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 
2023 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar för år 2023 

enligt nedan. 

Sammanfattning  

Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden och barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott år 2023 fastställs. 

 

Arbetsutskott Nämnd 

Klockan 8.15 Klockan 8.15 

10 januari - presidiemöte 24 januari 

7 februari 21 februari 

7 mars 21 mars 

11 april 25 april 

9 maj 23 maj - heldag 

13 juni 20 juni 

15 augusti 29 augusti 

12 september 26 september 

10 oktober 24 oktober - heldag 

7 november 21 november 

5 december 19 december 
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Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder en gång per månad, med 

uppehåll i juli.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-04 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunledningskansliet 

 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
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§ 79 Dnr 2022/00124 

Delegationsbestämmelser för barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden beslutar göra ändringar och tillägg i delegationsordningen 

enligt nedanstående att börja gälla den 1 november 2022. 

 

Sammanfattning 

Förslag till nya och förändrade punkter enligt nedanstående förslag. 

Nya punkter: 

8.1.5 Beslut om ersättning för resor och 

övernattning i samband med 

obligatoriska inslag i undervisningen 

för elev som har distansundervisning.  

Skolchef SL 22:12 

8.3.4 Beslut om avsteg från heltidsstudier Rektor för 

introduktionsprogram 

SL 17:6 

 

Ändrad delegat i nedanstående punkter: 

7.2.4 Beslut om att elev som tas emot i 

grundsärskola huvudsakligen ska 

läsa ämnen eller ämnesområden 

Verksamhetschef SPC 
(Tid. Rektor/biträdande 

rektor) 

Samråd med 

vårdnadshavare 

SL 11:8 

7.2.2 Beslut om mottagande i 

grundskolan, grundsärskola av elev 

från annan kommun 

Verksamhetschef 

grundskola 
(Tid. Skolchef) 

Samråd med 

förvaltningsekonom och 

verksamhetschef SPC 

SL 10:25-28; 11:25-27 

(Beslut enl. 10:25; 11:25 

får överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd) 

 

 

 

 

  

Bakgrund 

Vid nämndens sammanträde den 19 april 2022 beslutades om nya 

delegationsbestämmelser för barn- och utbildningsnämnden.  

Delegationsbestämmelserna började gälla den 1 maj 2022.  

Det finns nu behov av revidering. 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-11 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital signering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Förvaltningens bedömning 

En delegationsordning är ett levande dokument och ska revideras vid behov. 

De förslagna tilläggen och ändringarna bedöms innebära att förvaltningens 

arbete underlättas. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-09-23 

 Nu gällande Delegationsordning 2022-05-01 

 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Alla rektorer och övrig ledningspersonal 

Kommunledningskansliet            
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Delegationsbestämmelser för barn- och 
utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

1 Nämnden beslutar göra ändringar och tillägg i delegationsordningen 

enligt nedanstående att börja gälla den 1 november 2022. 

Sammanfattning  

Förslag till nya och förändrade punkter enligt nedanstående förslag. 

Nya punkter: 

8.1.5 Beslut om ersättning för resor och 

övernattning i samband med 

obligatoriska inslag i undervisningen 

för elev som har distansundervisning.  

Skolchef SL 22:12 

8.3.4 Beslut om avsteg från heltidsstudier Rektor  SL 17:6 

 

Ändrad delegat i nedanstående punkter: 

7.2.4 Beslut om att elev som tas emot i 

grundsärskola huvudsakligen ska 

läsa ämnen eller ämnesområden 

Verksamhetschef SPC 
(Tid. Rektor/biträdande 

rektor) 

Samråd med 

vårdnadsshavare 

SL 11:8 

7.2.2 Beslut om mottagande i 

grundskolan, grundsärskola av elev 

från annan kommun 

Verksamhetschef 

grundskola 
(Tid. Skolchef) 

Samråd med 

förvaltningsekonom och 

verksamhetschef SPC 

SL 10:25-28; 11:25-27 

(Beslut enl 10:25; 11:25 

får överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd) 
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Bakgrund 

Vid nämndens sammanträde den 19 april 2022 beslutades om nya 

delegationsbestämmelser för barn- och utbildningsnämnden.  

Delegationsbestämmelserna började gälla den 1 maj 2022.  

Det finns nu behov av revidering. 

Förvaltningens bedömning 

En delegationsordning är ett levande dokument och ska revideras vid behov. 

De förslagna tilläggen och ändringarna bedöms innebära att förvaltningens 

arbete underlättas. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser  

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen 2022-09-23 

 Nu gällande Delegationsordning 2022-05-01 

 

Beslutet ska skickas till 

Alla rektorer och övrig ledningspersonal 

Kommunledningskansliet 

 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Delegationsbeslut 2022 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade 

delegationsbesluten 2022-09-06 – 2022-10-14 och lägger dem till 

handlingarna.  

Sammanfattning  

Delegationsbeslut fattade under perioden 2022-09-06 – 2022-10-14. 

 

Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienr 

2022-10-14 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts på grund 
av funktionsnedsättning 

Sarah Cato 2022/01021 

2022-10-10 Rektor Kinnarpsskolan Beslut om placering i 
grundskola efter skolval  

Inga-Maj Larsson 2022/00102 

2022-10-04 Privatperson Ansökan/beslut 
inackorderingstillägg A.M 

Helen Dahlstrand 2022/00993 

2022-10-04 Privatperson Ansökan/beslut 
inackorderingstillägg J.C 

Helen Dahlstrand 2022/00992 

2022-10-03 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2022/00991 

2022-10-03 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2022/00990 

2022-10-03 Skolchef Beslut om tilläggsbelopp 
Thorén Framtid 

Karina Bronell 2022/00659 

2022-10-03 Skolchef Beslut om tilläggsbelopp 
Thorén Framtid 

Karina Bronell 2022/00659 

2022-10-03 Skolchef Beslut om tilläggsbelopp 
Thorén Framtid 

Karina Bronell 2022/00659 

2022-10-03 Skolchef Beslut om tilläggsbelopp 
Thorén Framtid 

Karina Bronell 2022/00659 

2022-10-03 Skolchef Beslut om tilläggsbelopp 
Thorén Framtid 

Karina Bronell 2022/00659 

2022-09-30 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts till 
modersmålsundervisning 

Sarah Cato 2022/00981 

2022-09-30 Barn- och 
utbildnigsnämnden 

Beslut om skolskjuts till 
modersmålsundervisning 

Sarah Cato 2022/00980 

2022-09-28 Verksamhetschef 
grundskola 

Beslut om placering i 
grundskola efter skolval 

Henrik Ader 2022/00102 
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Datum Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienr 

2022-09-28 Rektor Vindängens 
skola 

Beslut om placering i 
grundskola efter skolval - 
avslag 

Maria Burlin 2022/00102 

2022-09-28 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts på grund 
av särskilda skäl. 

Sarah Cato 2022/00979 

2022-09-28 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts på grund 
av särskilda skäl 

Sarah Cato 2022/00978 

2022-09-21 Privatperson Ansökan/beslut 
inackorderingstillägg  

Helen Dahlstrand 2022/00962 

2022-09-21 Skolchef Delegationsbeslut om ändring 
av läsårstider 2022/2023 

Karina Bronell 2021/01040 

2022-09-20 Privatperson Ansökan/beslut 
inackorderingstillägg  

Helen Dahlstrand 2022/00961 

2022-09-16 Rektor Flobyskolan Beslut om placering i 
grundskola efter skolval 

Per Linderoth 2022/00102 

2022-09-16 Rektor Centralskolan Beslut om placering i 
grundskola efter skolval - 
avslag 

Carola Granath 2022/00102 

2022-09-15 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2022/00944 

2022-09-15 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts Sarah Cato 2022/00943 

2022-09-15 Skolchef Avtal om studieplats Vara 
folkhögskola 

Karina Bronell 2022/00718 

2022-09-13 Privatperson Ansökan/beslut 
inackorderingstillägg  

Helen Dahlstrand 2021/00937 

2022-09-13 Privatperson Ansökan/beslut 
inackorderingstillägg  

Helen Dahlstrand 2022/00932 

2022-09-12 Rektor 
Åttagårdsskolan 

Beslut om placering i 
grundskola efter skolval - 
avslag 

Annica Ekeroos 2022/00102 

2022-09-12 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts för 
gymnasieelev - avslag 

Sarah Cato 2022/00919 

2022-09-06 Privatperson Ansökan/beslut 
inackorderingstillägg  

Helen Dahlstrand 2022/00916 

2022-09-06 Privatperson Ansökan/beslut 
inackorderingstillägg  

Helen Dahlstrand 2022/00915 

 

Delegationsbeslut skolskjuts i e-tjänst 2022-09-06 – 2022-10-14 

Ärendenr Motpart Status Beslutsdatum Handläggare 

35452 Privatperson Beslutat 2022-09-19 Skolskjutsansvarig handläggare 

35453 Privatperson Beslutat 2022-09-19 Skolskjutsansvarig handläggare 

35546 Privatperson Beslutat 2022-09-19 Skolskjutsansvarig handläggare 

35548 Privatperson Beslutat 2022-09-19 Skolskjutsansvarig handläggare 

35549 Privatperson Beslutat 2022-09-19 Skolskjutsansvarig handläggare 

35606 Privatperson Beslutat 2022-09-19 Skolskjutsansvarig handläggare 

35607 Privatperson Beslutat 2022-09-19 Skolskjutsansvarig handläggare 

35725 Privatperson Beslutat 2022-09-27 Skolskjutsansvarig handläggare 

35731 Privatperson Beslutat 2022-09-27 Skolskjutsansvarig handläggare 

35746 Privatperson Beslutat 2022-09-27 Skolskjutsansvarig handläggare 

35766 Privatperson Beslutat 2022-09-28 Skolskjutsansvarig handläggare 

35774 Privatperson Beslutat 2022-09-27 Skolskjutsansvarig handläggare 

35847 Privatperson Beslutat 2022-10-03 Skolskjutsansvarig handläggare 
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35924 Privatperson Beslutat 2022-09-29 Skolskjutsansvarig handläggare 

36159 Privatperson Beslutat 2022-10-10 Skolskjutsansvarig handläggare 

36160 Privatperson Beslutat 2022-10-10 Skolskjutsansvarig handläggare 

 

Antal tillsvidareanställningar 2022-09-06 – 2022-10-14:  19 

Vikarier 2022-09-06 – 2022-10-14:   10 

Allmän visstidsanställningar 2022-09-06 – 2022-10-14 10 

 

 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Anmälningsärenden till nämnd 2022 

Förslag till beslut 

1 Nämnden lägger redovisade anmälningsärenden 2022-09-06 –         

2022-10-14 till handlingarna. 

Sammanfattning  

Anmälningsärenden 2022-09-06 – 2022-10-14: 

 

KS § 86 2022 Ändring av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv 

Anmälan om personuppgiftsincident 15441 

Anmälningsärende – elev med hög frånvaro Gudhemsskolan 

Anmälningsärende – elev med hög frånvaro Gudhemsskolan 

Anmälan av personuppgiftsincident 15476 

Anmälan av personuppgiftsincident 15489 

Protokoll Fösam 2022-09-29 

Protokoll BUNAU 2022-10-11 

 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 



 

 
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-29 
 

 

  
 

 

§ 86 Dnr 2022/00216  

Ändring av riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och hantering av resultatutjämningsreserv 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. 

2  Kommunfullmäktige beslutar att ändringen gäller från och med den 15 

september 2022 och ersätter nuvarande riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. som antogs av 

kommunfullmäktige den 19 december 2016, § 155.  

Sammanfattning 

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare 

och i ett längre tidsperspektiv. Enligt kommunallagen ska kommun-

fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning i varje 

enskild kommun. Kommunfullmäktige har i Falköping kommuns flerårsplan 

beslutat om finansiella mål för perioden 2022-2024. Den nu föreslagna 

revideringen av riktlinjen för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv överensstämmer med den av kommunfullmäktige 

beslutade flerårsplanen.  

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsen § 108/2022 

 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-05-16 

 Förslag på ändrade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv 

 Nu gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv 

  

 

Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder 

Kommunledningsförvaltningen 

Kommunrevisionen 

            









 

 

Anmälningsärende till barn- och utbildningsnämnden 

 

Datum: 220927 
 

 

Ärende som anmäls till nämnden:               

(Lämna en kort beskrivning, utelämna namn och sekretessbelagda uppgifter.) 

 
Elev åk 9 som inte klarar att komma till skolan pg a sjukdomstillstånd som styrks av 
sjukvården. De insatser vi gjort är anpassad studiegång med möjlighet att arbeta 
hemifrån via digitala medier, anpassade uppgifter, enskild undervisning. 
 
Vi har god kontakt med hemmet om vad som krävs och vad vi kan förändra utifrån 
skolsituationen. Vi upplever att sjukvården inte är behjälpliga med alternativ utan lägger 
över hela ansvaret på skolan. 
 
 
 

 

 

 

Namn   
Carina Milton Persson 

 

Befattning Rektor Gudhemsskolan 
 

 

Exempel på ärenden som ska anmälas till skolchef/barn- och utbildningsnämnd: 

 Anmälan om elev med hög frånvaro, enligt ”Rutiner för att främja närvaro för 

elever i Falköpings kommun”. 

 Elev som uteblir från undervisning utan att ha blivit beviljad ledighet, enligt 

”Rutin för skolpliktsbevakning”.  

 Rektors beslut om avstängning av elev i grundskolan. 

 



 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Behandling av personuppgifter  

Personuppgifter som behandlas  
Namn 

Ändamålet med behandlingen 

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter 

som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanterings-

system som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. 

 

Laglig grund för behandlingen 

Myndighetsutövning: En arbetsuppgift i samband med att myndighetsutövning 
ska kunna utföras. 

 

Lagringstid 

Bevaras 
 

 

Lämna klagomål om personuppgiftshantering 

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten lämnas i första hand till 

Falköpings kommuns dataskyddsombud: dataskydd@falkoping.se och i andra 

hand till tillsynsmyndigheten, Dataskyddsinspektionen.  

 

Besök Datainspektionens hemsida 

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomal-

och-tips för mer information om hur du lämnar klagomål. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Barn - och utbildningsnämnden 

barn.utb@falkoping.se 

 

För mer information hur personuppgifter behandlas se kommunens webbplats 

www.falkoping.se/dataskydd 

file://///ad.falkoping.se/Persdata/gem/BU/BoU%20kontor/GDPR/dataskydd@falkoping.se%20
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomal-och-tips
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomal-och-tips
mailto:barn.utb@falkoping.se
http://www.falkoping.se/


 

 

Anmälningsärende till barn- och utbildningsnämnden 

 

Datum: 220927 
 

 

Ärende som anmäls till nämnden:               

(Lämna en kort beskrivning, utelämna namn och sekretessbelagda uppgifter.) 

 
Elev åk 8 som inte kommer till skolan, vi har gjort flera insatser med anpassad 
studiegång, anpassade uppgifter, enskild undervisning, Skoltteamet har åkt hem till 
eleven för att hjälpa till att komma till skolan.  
Socialtjänst, BUP och skola har regelbundet haft samtal om åtgärder, men vi lyckas inte. 
Nu ligger en ansökan till KRAF(F)T, där vi har möte 3/10. 
 
Ständig SMS kontakt med elev/hem 
 
 
 
 

 

 

 

Namn   
Carina Milton Persson 

 

Befattning Rektor Gudhemsskolan 
 

 

Exempel på ärenden som ska anmälas till skolchef/barn- och utbildningsnämnd: 

 Anmälan om elev med hög frånvaro, enligt ”Rutiner för att främja närvaro för 

elever i Falköpings kommun”. 

 Elev som uteblir från undervisning utan att ha blivit beviljad ledighet, enligt 

”Rutin för skolpliktsbevakning”.  

 Rektors beslut om avstängning av elev i grundskolan. 

 



 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Behandling av personuppgifter  

Personuppgifter som behandlas  
Namn 

Ändamålet med behandlingen 

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter 

som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanterings-

system som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. 

 

Laglig grund för behandlingen 

Myndighetsutövning: En arbetsuppgift i samband med att myndighetsutövning 
ska kunna utföras. 

 

Lagringstid 

Bevaras 
 

 

Lämna klagomål om personuppgiftshantering 

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten lämnas i första hand till 

Falköpings kommuns dataskyddsombud: dataskydd@falkoping.se och i andra 

hand till tillsynsmyndigheten, Dataskyddsinspektionen.  

 

Besök Datainspektionens hemsida 

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomal-

och-tips för mer information om hur du lämnar klagomål. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Barn - och utbildningsnämnden 

barn.utb@falkoping.se 

 

För mer information hur personuppgifter behandlas se kommunens webbplats 

www.falkoping.se/dataskydd 

file://///ad.falkoping.se/Persdata/gem/BU/BoU%20kontor/GDPR/dataskydd@falkoping.se%20
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomal-och-tips
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomal-och-tips
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Kränkande Behandling Incident
Falköpings Kommun

Statistik

Filter 2022-09-06 - 2022-10-14

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

287 ärenden
132
155

Nya:
Från tidigare:

52Ej påbörjade 154Påbörjade 81Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 81

Ej kränkning 8.64% 7

Kränkning 91.36% 74

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 81

Snabbutredning 28.4% 23

Utredning 71.6% 58
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Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 38.24% 78

Han 54.9% 112

Vet ej 0.49% 1

Ej angivet 6.37% 13

Utsättare
Hon 15.05% 45

Han 78.93% 236

Vet ej 0.33% 1

Ej angivet 5.69% 17

Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Fysisk 38.82% 99

Verbal 29.02% 74

Text/bild 3.53% 9

Trakasserier 6.67% 17

Diskriminering 3.14% 8

Psykosocial 9.02% 23

Sexuella trakasserier 3.14% 8

Ej angivet 6.67% 17

Verksamhetsområden

Falköpings Kommun Grun 95.1% 194

Falköpings Kommun Försk 0.98% 2

Falköpings Kommun Gym 3.92% 8
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Falköpings Kommun Grundskolor
Statistik
 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Filter 2022-09-06 - 2022-10-14

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

265 ärenden
121
144

Nya:
Från tidigare:

44Ej påbörjade 150Påbörjade 71Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 71

Ej kränkning 4.23% 3

Kränkning 95.77% 68

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 71

Snabbutredning 26.76% 19

Utredning 73.24% 52
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Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 38.66% 75

Han 55.15% 107

Vet ej 0.52% 1

Ej angivet 5.67% 11

Utsättare
Hon 13.89% 40

Han 80.56% 232

Vet ej 0.35% 1

Ej angivet 5.21% 15
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Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier
Fysisk 39% 94

Verbal 27.8% 67

Trakasserier 6.64% 16

Text/bild 3.32% 8

Psykosocial 9.54% 23

Diskriminering 3.32% 8

Sexuella trakasserier 3.32% 8

Ej angivet 7.05% 17

Skolor
Dotorpsskolan 11.34% 22

Flobyskolan F-6 3.09% 6

Flobyskolan 7-9 4.12% 8

Odensbergsskolan 0.52% 1

Vindängens skola F-6 4.12% 8

Broddetorpsskolan 12.37% 24

Gustaf Dalénskolan 4-9 6.7% 13

Gudhemsskolan 10.82% 21

Åsarpsskolan 2.06% 4

Kinnarpsskolan 7-9 1.55% 3

Mössebergsskolan F-6 2.06% 4

Vartoftaskolan F-6 9.79% 19

Högstadium Centrum Cat 1.55% 3

Högstadium Centrum Cla 3.09% 6

Högstadium Centrum Hen 4.12% 8

Högstadium Centrum Åsa 2.58% 5

Centralskolan F-6 16.49% 32

Gustaf Dalénskolan F-3 0.52% 1

Kinnarpsskolan F-6 3.09% 6
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Falköpings Kommun Förskolor
Statistik
 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Filter 2022-09-06 - 2022-10-14

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

12 ärenden
4
8

Nya:
Från tidigare:

6Ej påbörjade 2Påbörjade 4Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 4

Ej kränkning 100% 4

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 4

Snabbutredning 100% 4

Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Ej angivet 100% 2

Utsättare
Ej angivet 100% 2
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Hur och var

Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Verbal 100% 2

Skolor

Vindängens förskola 100% 2
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Falköpings Kommun Gymnasieskolor
Statistik
 Kränkande Behandling Incident Falköpings Kommun

Filter 2022-09-06 - 2022-10-14

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

10 ärenden
7
3

Nya:
Från tidigare:

2Ej påbörjade 2Påbörjade 6Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 6

Kränkning 100% 6

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 6

Utredning 100% 6

Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 37.5% 3

Han 62.5% 5

Utsättare
Hon 55.56% 5

Han 44.44% 4
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Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier
Trakasserier 8.33% 1

Fysisk 41.67% 5

Verbal 41.67% 5

Text/bild 8.33% 1

Skolor
Ållebergsgymnasiet Peter 12.5% 1

Ållebergsgymnasiet Jonas 12.5% 1

Ållebergsgymnasiet Jan 50% 4

Ållebergsgymnasiet Harrie 25% 2
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Brev till huvudman och samordnare för nyanländas lärande 
 

– ett viktigt uppdrag som syftar till att bidra till högre måluppfyllelse! 
 

Samordnarinsatsen för nyanländas lärande har pågått sedan 2016. I nuläget har drygt 200 
huvudmän för grund- och gymnasieskola utsett samordnare. Arbetet har gett resultat. Det ser vi i 
redovisningar vi får in från huvudmän och samordnare. Den erfarenhet som vi tillsammans byggt 
upp kring mottagande, rutiner och utbildning är viktig, särskilt i tider som denna när många av oss 
står inför mottagande av nya flyktingar. Samordnarinsatsen kan ge ett fortsatt bra stöd i arbetet.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stöd till huvudmän och samordnare 
Skolverket stödjer samordnarna via lärosäten i regionala nätverk. Träffarna har fokus på det systematiska 
kvalitetsarbetet och skolförbättring kring mottagande och utbildning, med utgångspunkt i de analyser som deltagande 
huvudmän gör. Lärosätets huvudsakliga uppgift är att stödja samordnarna i deras arbete med att tillsammans med  
huvudman, systematiskt och kontinuerligt följa upp, analysera, planera och utveckla verksamheten gällande arbetet 
med nyanlända och flerspråkiga elevers lärande, samt att möjliggöra samverkan och erfarenhetsutbyte mellan 
samordnarna. Insatsen är öppen för alla huvudmän även de som ingår eller har ingått i riktade insatser.  
Mer information om samordnarinsatsen 
 

 
Förstärkt skrivning i skollagen kring systematiskt kvalitetsarbete 
I samordnarinsatsen ger vi stöd i det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på nyanlända elever och elever med 
annat modersmål än svenska. Från och med den 1 augusti har vi en förstärkt skrivning i skollagen kring systematiskt 
kvalitetsarbete 
    

Huvudmannens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet förtydligas. Utöver att planera, följa upp och 
utveckla utbildningen, ska huvudmannen även analysera orsakerna till de resultat som framkommer vid 
uppföljningen av verksamheten. De insatser som genomförs för att utveckla utbildningen ska utgå ifrån 
denna analys. 

 
 
 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlandas-utbildning/samordnare-for-nyanlandas-utbildning
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Detta händer under hösten 2022 
 
Digitala temaseminarier   
Det första äger rum den 28 september kl 15:00-16:30 och kommer att kretsa kring systematiskt kvalitetsarbete. Vilka 
underlag erbjuder Skolverket i den här insatsen för att synliggöra nyanlända och flerspråkiga elever i kvalitetsarbetet? 
Hur tar vi fram underlag till våra utvecklingsplaner så att de verkligen stärker kvaliteten i vårt arbete? I år kommer 
samordnarna redovisa sina insatser i ett nytt förenklat format, det kommer vi att presentera under detta 
temaseminarium. Det andra äger rum 8 december samma tid.  
 
Mer information och länkar till anmälan får ni genom samordnarnas nätverksledare. 
 
Digital samordnardialog 
Den 17 november är det dags för årets samordnardialog. Det här är en möjlighet för samordnare att tillsammans med 
sina huvudmän eller chefer ta del av input och föra en dialog kring nyanländas lärande. I år välkomnar vi även studie- 
och yrkesvägledare. Årets tema är framtidsmöjligheter och framgångsfaktorer med fokus på studie- och 
yrkesvägledning. Fredrik Hertzberg samtalar om Betydelsen av erkännande och inkludering i vägledning av nyanlända 
ungdomar och unga vuxna och Åsa Sundelin Att hitta nya vägar. Skolors arbete med nyanlända ungas framtid.  
Läs mer här! Mer information, bland annat anmälningslänk, kommer att skickas ut till samordnare genom 
nätverksledarna.  
 
Beprövad erfarenhet har varit ett fokusområde sedan 2021 
Vi ser att samordnarnätverken kan vara ett stöd för huvudmän att börja bepröva sina erfarenheter kring nyanländas 
lärande. Tillsammans kan samordnare och huvudmän titta på varandras verksamheter utifrån frågor om 
kvalitetsutveckling. Arbetet utgår på så sätt från deltagarnas egna verksamheter och får stöd från Skolverket bland 
annat genom Skolverkets kunskapsöversikt Att ställa frågor och söka svar. Läs mer om arbetet med beprövad erfarenhet i 
vårt norra nätverk här! Vill du som huvudman vara med och bepröva era erfarenheter? – ta kontakt med din 
samordnares nätverksledare, eller skriv ett mejl till samordnare@skolverket.se så berättar vi mer.  

 
Mottagande av nyanlända barn och elever från Ukraina 
Skolverkets samlade information om nyanlända barn och elever från Ukraina hittar du här. Här kan du bland annat ta 
del av inspelade webbinarier och här finns samlade frågor och svar.  
 

Skolverket ser fram emot att tillsammans med Sveriges skolhuvudmän och samordnare fortsätta att 
arbeta för att alla elever, inklusive nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska, 
ska få en utbildning av hög och likvärdig kvalitet som utgår från elevernas behov och 
förutsättningar. 
 
Vi vill också välkomna de huvudmän som i dagsläget inte har någon utsedd samordnare för 
nyanländas lärande att anmäla intresse för att delta. 

 
 
 

Tillsammans gör vi skillnad! 
 

Ulrika Dahl, Lena Nagle och Camilla Holmberg 
Undervisningsråd på avdelningen för Skolutveckling 

 
 

Vid frågor, eller anmälan av samordnare, hör av er till Skolverket via samornare@skolverket.se 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/inkludering-och-erkannande-av-unga-nyanlanda-genom-studie--och-yrkesvagledning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/beprovad-erfarenhet-i-natverksform-ger-ringar-pa-vattnet
mailto:samordnare@skolverket.se
https://www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/nyanlanda-barn-och-elever-fran-ukraina
mailto:samornare@skolverket.se
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Kvartal 3  Utveckling och lärande

• Nämndsmål: ”Alla elever når målen”

• Redovisning av måluppfyllelse av 
kunskapsutveckling/verksamhetsutveckling

• Sammanställning utifrån:

- Rektorsanalyser

- Analys av ledningsgrupp (VC + Skolchef)

- Övergripande kunskapsuppföljning

- Budget





Förutsättningar  för verksamheterna inom Barn- och utbildning

- Ekonomi

- Personal/kompetens

- Barns- och elevers närvaro

- Lokaler - ändamålsenliga

- Covid

- Förutsättningar att utveckla undervisningen



Förskola Fritidshem Grundskola Särskola Gymnasieskola



Rektorers utbildningsnivå: 
23 av kommunens rektorer är utbildade rektorer (74%)
Fem rektorer läser rektorsprogrammet nu.
Tre nyrekryterade har ej påbörjat rektorsutbildningen ännu.

Styrning och ledning: För att skapa en tydligare organisation gällande styrning och ledning samt stärka 
förutsättningar för rektorer inom grundskola har biträdande rektorer återinförts. Detta för att stärka teamen 
samt tydliggöra respektive skolenhet.

Kompetensutveckling för rektorer är dels den statliga rektorsutbildning samt den utbildningsinsats som 
genomförs för samtliga kommunens rektorer. Föregående år var fokus på analysarbetet.



I mätningen som gjordes till statistiska centralbyrån i mars 2022 fortsätter behörigheten inom 
grundskola och fritidshem att sjunka. 
Grundskola ner till 72,3% och fritidshem ner till 21,5%.
Rektorer flaggar i sina analyser för mellanstadiet. Finns det behov av att kartlägga 
behörighet/stadie?

Hög rörlighet bland pedagogerna i förskolan! Det kan både tyda på att pedagogerna vill 
utvecklas och pröva nya saker, men det kan även signalera att det finns utmaningar i 
förskolan. 

Gymnasiet har i stort sett full behörighet bland sina pedagoger. De pedagoger som arbetar inom IM 
är behöriga grundskollärare, och räknas inte med som behöriga för gymnasieskola. Vilket leder till 
en lägre % andel i tabellen ovan och nedan.



Utvärdering av miniutbildning för obehöriga inom fritidshemmen

- Utbildningen har varit mycket givande för deltagarna. Här märks det att deltagarna tar med sig erfarenheter 

från träffarna som gynnar verksamheten och skapar ett kollegialt lärande.

- Den introduktionsutbildning som anordnats för våra outbildade fritidslärare har upplevt som mycket lärorikt 

och positivt och som har gett effekter i vardagsarbetet på fritids.



”Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i 
läroplanen och det barnen visar intresse för 
samt i det kunnande och de erfarenheter 
som barnen tidigare har tillägnat sig. Den 
ska kontinuerligt utmana barnen vidare 
genom att inspirera till nya upptäckter och 
kunskaper.” Lpfö 18



Hur fortsätter vi nå den grupp barn och familjer med störst behov? Socioekonomiskt utsatta familjer, flerspråkiga, låg utbildningsgrad.
Strategier utifrån skolverkets förtydligande uppdrag kring att öka barns närvaro?

”Under vårterminen fick alla 
som hade 15 H möjlighet att  
gå tre längre dagar. Det 
resulterade i att barnen kom 
mer regelbundet till 
förskolan och effekten av 
högre närvaro gav en ökad 
språkutveckling och social 
stimulans för dessa barn.”

Förskola Fritidshem Grundskola Särskola Gymnasieskola



Förskola Fritidshem Grundskola Särskola Gymnasieskola



Påverkan av pandemin – Covid -19

- En utmaning har varit att få tillbaka barnen efter pandemin på vissa 
förskolor.

- Efter pandemin har vissa förskolor fått ett större helhetstänk gällande att 
möta behoven på hela förskolan. 

- Positivt att återigen få genomföra introduktioner fysiskt – vilket har lett till 
tryggare relationer med både vårdnadshavare och barn.

- Under perioder har det saknats ordinarie personal på förskolan vilket 
påverkat undervisningen.

Inom grundskolan finns områden där man ser att pandemin har påverkat negativt, 
ett exempel är minskning av resurstid för elever, då pedagoger fick täcka upp för 
varandra.

Den ekonomiska ersättningen från staten har gått till de skolenheter som sett effekter 
av den förlorade undervisningstiden för att ge förutsättningar för att kompensera. 
Skolor har ansökt om ”covidpengar” för det de har fått prioritera bort under pandemin. 
Skolenheterna har blivit kompenserade genom extra resurstilldelning. Rektor har fått 
organisera utifrån lokal kontext.



Påverkan av pandemin – Covid -19

- Påverkade avgående gymnasieklasser 2022. Detta kan ha varit en del i 
lägre måluppfyllelse för yrkesprogrammen.

- De yrkeselever som tappade ”verkstadstid” under pandemins 
inledning har kompenserats.

- Vissa elever har haft svårt att få studiero i hemmet, vissa har saknat 
en tillräckligt god digital uppkoppling under distansundervisningen.

- Elever som läst högskoleförberedande program och kurser uttrycker 
att fjärrundervisningen gett dem erfarenheter som de kommer att ha 
nytta av i fortsatta studier, t ex planering och distansarbete.

- I den grupp elever som inte nådde fram till examen beskriver 
rektorerna att det delvis kan bero på pandemin men även att denna 
grupp delvis inte samverkat kring sina behov samt att när de haft 
behov av stöd så har de inte kommunicerat det med skolan. Det har 
gjort att rätt insatser inte kunnat sättas in.

Förskola Fritidshem Grundskola Särskola Gymnasieskola



”Utbildningen i förskolan 
ska utvecklas så att den 
svarar mot de nationella 
målen. Huvudmannen 
har ett ansvar för att så 
sker. Rektorns ledning 
samt förskollärares 
ansvar för att 
undervisningen bedrivs i 
enlighet med målen i 
läroplanen och 
arbetslagets uppdrag 
att främja barns 
utveckling och lärande 
är förutsättningar för 
att utbildningen ska 
utvecklas och hålla hög 
kvalitet. 

Resultat förskola





Interkulturalitet/flerspråkighet







”Skollagen föreskriver att 

utbildningen inom varje 

skolform och inom 

fritidshemmet ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet 

den anordnas. Normerna för 

likvärdigheten anges genom de 

nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att 

undervisningen ska utformas 

på samma sätt överallt eller 

att skolans resurser ska 

fördelas lika. Lgr 22

Resultat Grundskola



Utvecklingsarbete fritidshemmen 2021/2022

 strukturer och rutiner
 arbete med trygghet och arbetsro
 större fokus på styrdokument och undervisning, lärmiljöer, språk och kommunikation, skapande 

av undervisning och lärmiljöer för elever att träna färdigheter för ökad måluppfyllelse, elevers ökade 
måluppfyllelse

 kollegialt lärande, samsyn och gemensam begreppsbas, att man börjat reflektera mer tillsammans, samarbete 
och helhetsperspektiv skola-fritids och olika avdelningar, nätverkens betydelse, mött utvecklare i enskilda frågor

 elevers delaktighet och inflytande
 vårdnadshavares positiva upplevelser, fritidshemmens enkät som dokumentation
 utvecklande av rastverksamhet till förmån för eleverna



SIUP: Jämförelse av prognos måluppfyllelse 2016-2022 i åk 1  FKP



SIUP: Jämförelse av prognos måluppfyllelse i Sv/Sva Ma, Eng,  2016-2022 i åk 3  FKP



Måluppfyllelse grundskola









Kunskapsutveckling årskurs 8 FKP 2022







Behörighet till nationellt program GY åk 9 över tid 2005-2022 





Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen 

ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i 

och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling.



Resultat Gymnasium









Sammanfattning av rektors redovisning av kunskapsuppföljning (kvartal 3)

Styrkor:
- Hög behörighet bland pedagogerna

- Hög kompetens samt engagemang bland medarbetare.

- Kontinuitet i personalgrupp samt i ledningsteamet.

- Ledningsteam jobbar nära varandra och drar nytta av varandras styrkor.

- Stabil elevhälsa med goda strukturer.

Utmaningar:
- APL (och även trainee) – svårigheter att hitta platser. De kommunala platserna är svåra att komma 

intill, bortsett från barn- och fritid. Det saknas för ett flertal program – t ex bygg

- Yrkesprogrammens nuvarande omfattning motsvarar inte efterfrågan från behöriga och obehöriga.

- Elevers psykiska ohälsa

- Ökad andel elever som läser anpassad studiegång i Grundskolan vilket leder till behov av att hitta 
former och resurser att möta elever med bristande förkunskaper.

- Sjukfrånvaron bland pedagoger p g a pandemin

- Stora antalet ändringar i läroplan/skollag som påverkar verksamhetsområdet. Den nationella 
styrningen är stor just nu.



Barn- och elevhälsa 



Broddetorp, Stenstorp,
Paletten

Kinnarp, Åsarp, Yllestad Floby, Odensberg Urd, Vindängen Hästbacken, Mösseberg
Junibacken, Lilla

Gunghästen
Gudhem, Vartofta Sörgården, Trollet

Insats 0 2 3 9 9 4 4 6

BHT 13 17 31 19 7 21 17 19
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Sammanställning 16-22
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18/19 BHT vårterminen inställda på grund av Covid 
21/22 BHT vårterminen delvis inställda på grund av 
ansträngd personalsituation på förskolorna (Covid) 



Skola Ärenden 
SPC

Elevantal Andel i 
förhållande till 
totalt elevantal

Kinnarpsskolan 43 293 14,6 %

Åsarp 23 83 28 %

Vartoftaskolan 20 239 8,3 %

Floby 30 359 8,4 %

Odensberg 14 116 12 %

Gudhem 30 239 12,5 %

Broddetorp 9 81 11 %

HC 38 606 6,3 %

GD 47 425 11 %

Centralskolan 39 347 11,2 %

Dotorp 31 209 14,8 %

Vindängen 32 318 10 %

Åttagård 10 127 7,8 %

Mösseberg 43 512 8,4 %

Rektorerna lyfter fram i sina analyser:

- När man har en fungerande elevhälsa 
lokalt så stödjer det elever, pedagoger 
samt rektor.

- Gynnsamt att ha en modell som stöd i 
elevhälsoarbetet som EHM

- Det saknas specialpedagogisk 
kompetens på ett flertal skolenheter.

- Komplexiteten i elevgrupperna har ökat. 
Många svåra och utmanande ärenden 
som skolenheterna har svårt att lösa 
själva.

- Behov av att utveckla samverkan med 
BUP och Socialtjänst. Olika förväntningar 
på vad som ska göras inom respektive 
område.



Rektorerna lyfter fram i sina analyser:

- Tydligare systematiskt elevhälsoarbete över tid har lett till att roller och ansvar är tydligt hela vägen från 
klassrummet till elevhälsa och rektor.

- Det övergripande elevhälsoarbetet för Ållebergsgymnasiet har lett till likvärdighet och möjlighet att dra 
nytta av varandras kompetenser samt sprida framgångsfaktorer mellan enheterna.

- Gemensam elevhälsoplan som synliggör elevhälsoarbetet.
- Arbetat coachande med syfte att hjälpa alla elever att planera sina studier, ge struktur, sätta mål , ge 

arbetsro och få till en god studieteknik för att bidra till att kunna hantera negativ stress.

- Tydliggjort rutiner för IM gällande in- och utskrivning, studieförändringar samt bättre vägledning för 
eleverna. Behov av att gå från individuella åtgärder till åtgärder på gruppnivå.

- Behov av att utveckla undervisningen på IM för att nå ännu högre måluppfyllelse.

Elevhälsa Ållebergsgymnasiet

Insatser från SPC under våren 2022
- 9 ärenden



Elevers reflektioner kring sitt lärande – skolenkäten 2022

Att det finns bra lärare på skolan är 
den märkbart viktigaste faktorn till att 
eleverna ska ha goda 
inlärningsmöjligheter, uppskatta 
undervisningen och känna sig trygga på 
sin skola. 

Eleverna vill gärna ha snälla, glada, 
trevliga och roliga lärare, men också 
lite stränga – det är viktigt att kunna 
hålla ordning i klassrummet så att 

det är bra arbetsro



Elevers reflektioner kring sitt lärande – Lupp 2021



Utbildningsplan

UndervisningUtbildning



Utvecklingsområden barn- och utbildningsförvaltningen 22/23

Förskola
Grundskola/fritidshem/

Anpassad grundskola
Gymnasieskola/

Anpassad gymnasieskola

Barn- och elevhälsa
- Kompetenshöjande insatser i hela förvaltningen med stöd av Petri Partanen

Närvaroarbetet
- Arbeta för att öka närvaron i förskola, fritidshem samt grundskola. Se över rutinerna för att förebygga problematisk 

skolfrånvaro.

Kunskap och lärande
- Arbeta språkutvecklande i alla verksamheter!
- Fortsätta att utveckla undervisningens kvalité

Kompetensförsörjning
- Öka andelen behöriga i förskola, fritidshem och grundskola
- Fortsätta att arbeta utifrån vår strategiska kompetensförsörjningsplan HÖK-21

Tillitsbaserad styrning och ledning
- Arbeta med det kommungemensamma arbetet för att stärka TSL





Undervisning – Fokus i vår utbildningsplan och för våra utvecklare. 
Även fortsatt fokus i de Kollegiala nätverk. Handledning av Henrik Hansson
Ledarskapet i klassrummet

Elevhälsa – Nästa läsår fokus på att vidareutveckla elevhälsoarbetet. 
* Petri Partanen, fortsatt utveckla samverkan mellan soc och BU.

Satsa på läsning! – Vi samlar våra språk-, läs- och skrivutvecklare i en gemensam grupp med fokus på helheten. 
Samverkan med KoF med insatser som Läsglädje och läsning i förskoleklass.
Stödet för språkutveckling – studiehandledning på svenska

Prioriterade utvecklingsområden i grundskolan 22/23

Planerad utvecklingsområden för fritidshemmen 2022/2023

- Fokus på det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet.
- Utveckla rastverksamheten. Diskutera Gustav Sundhs bok ”Nyckeln till skolgårdens lärande”
- Prioritera kollegialt lärande mellan avdelningar samt genom nätverken mellan fritidshem i kommunen.



- Implementering av nya förordningar samt de delar i läroplanen som ändrats.
- Digitala nationella prov
- Kollegialt lärande inom samtliga grupper. Inom IM med fokus på kärnämnena.
- Fördjupat arbete med elevhälsoteam där fokus ligger på förebyggande arbete för elevernas 

välmående samt måluppfyllelse.
- Fokus för pedagogernas lärande: Fokus på arbetet kring ”En framgångsrik elev”

- Utveckla en framgångsrik undervisning för att lära ut strategier, och även förändra sin 
undervisning utifrån det.

- Fokus på elevernas lärande på individnivå ”Vad är en framgångsrik elev?”
- Hjälpa eleverna till fungerande studiestrategier
- Utveckla elevernas förmåga att ta ansvar för sitt lärande och göra långsiktiga hållbara 

val.

Prioriterade utvecklingsområden Gy 22/23



”Barn har rätt till utbildning. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet 
om mänskliga rättigheter.” Utdrag ur barnkonventionen



Frågor och grupper



- Vad ser ni, utifrån ert perspektiv, är grundläggande 
förutsättningar (friskfaktorer) för att barn och elever ska 
klara sin utbildning och undervisning?

- Vilka utmaningar ser ni idag som skapar hinder/försvårar 
barns och elevers lärande?

Frågeställningar 



- Vilka styrkor ska vi värna om att bibehålla?
- Vilka områden ser ni att vi behöver stärka?

Grupp 1: Grupp 2: Grupp 3:
Hassan Hussein (S) Eva Dahlgren (C) Britt-Marie Aronsson (KD)
Lovisa Wennerholm (C) Thomas Svensson (S) Elisabeth Klang (V)
Johanna Johansson (SD) Albin Gilbertsson (SD) Henrik Brolin (S)
Johanna Blad (M) Emelie Nilriksson (S) Theres Björkehög (L)
Nathalie Lidén (KD) Ulrika Davidsson (KD) Adam Dufva Ahlin (V)

Grupp 4: Grupp 5:
Lillemor Bertilsson (S) Fredy Neüman (S)
Angela Joelsson (KD) Lena Sjödahl (M)
Anna-Bella Nordh Fahlqvist (S) Sofia Thuvesson (C)
Karolina Bergström (S) Marie Leward Westin (MP)
Jonas Larsson (SD) Frank Wurm (SD)



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-11 
 

 

  
 

 

§ 68 Dnr 2022/00747 

Kunskapsuppföljning läsåret 2021/2022 

 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 oktober 2022 är ett 

heldagssammanträde. På förmiddagen kommer det att vara sedvanligt 

nämndssammanträde. Eftermiddagen kommer att ägnas åt 

kunskapsuppföljningen för läsåret 2021/2022 samt arbetet med 

implementeringen av barnkonventionen.  
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