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Förslag till beslut
Folkpartiet föreslår att
- Kommunfullmäktige beslutar att Sundsvalls kommun aktivt ska stödja de kommunala skolor som
önskar delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4.
- Barn- och utbildningsförvaltningen skall koordinera detta stöd och sammanställandet av den
intresseanmälan som då ska inges till Skolverket

Bakgrund
Efter en överenskommelse mellan regeringen och Alliansen inleds en försöksverksamhet med betyg
från årskurs 4. Vi vill nu att Sundsvalls kommun ska införa detta. Det ger alla elever bättre
förutsättningar att nå kunskapsmålen. Detta är självklart viktigt för alla elever och framförallt för
de elever som behöver extra stöd.

De skolor där det finns intresse hos skolans ledning och lärare kan söka. Skolverket kommer att
samordna försöket med betyg från åk 4 och försöket kommer att påbörjas senast under 2017. l de
årskurser där betyg ges upphävs skyldigheten att utfärda IUP/skriftliga omdömen. Grundprincipen är att
de ansökningar som kommer in ska beviljas om de uppfyller kriterierna.

För Folkpartiet är tidig uppföljning avelevernas kunskaper viktigt för att se vilket stöd eleverna
behöver och för att kunna sätta in tidiga insatser. Svenska elever får fortfarande sina första betyg sent
jämfört med elever i andra länder. När OEeD gjorde en fördjupad analys av Sveriges resultat i Pisa
konstaterades också betydelsen av att på detta sätt bedöma elevernas resultat.

Förslag
Alliansregeringen införde flera reformer för att komma till rätta med de stora brister i
kunskapsuppföljning som fanns i den gamla socialdemokratiska skolan. Alliansens budget som
röstades igenom i riksdagen är en stark budget med ett tydligt kunskapsfokus som innebär en
storsatsning på skolan. Där finris exempelvis två miljarder med som satsning på ett lågstadielyft för
minskade klasser och fler lärare. Nu har även vi i Sundsvall möjlighet att låta våra skolor pröva betyg från
årskurs 4. Vår motion syftar till att ge tydliga signaler från kommunens högsta politiska instans om att vi
ser detta som en av tlera viktiga åtgärder som möj liggör att nå målsättningen om Sveriges bästa skola år
2021.
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