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Ställningstagande
Haninge kommun har inga invändningar mot föreslagna förändringar i de bestämmelser
som reglerar pågående försöksverksamhet gällande möjligheten till betyg från årskurs
fyra, förutsatt att nedan angivna förtydligande införs.

Förslag på förtydligande
Av remisshandlingarna framgår tydligt vilka ändringar som avses men i den föreslagna
förordningstexten saknas angivelse av när försöksverksamheten ska upphöra.
Bedömningen är att förslaget inte innefattar någon förändring av försökstiden jämfört
med vad som anges i gällande förordning. Förordningen bör därför kompletteras med
ett slutdatum.

Övriga kommentarer
Vid beredningen av remissvaret har det inte framkommit något intresse av att delta i den
ifrågavarande försöksverksamheten.
Inom grundskoleverksamheten framhålls att de arbetssätt som idag tillämpas anses ge
bättre information till eleverna om vilka styrkor och utmaningar eleven har och hur
läraren kan ge eleven stöd i att komma längre i sin utveckling jämfört med betyg. Dessa
arbetssätt handlar om ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete (uppföljning av elevernas
resultat), bedömningsstöd och en formativ undervisning, stärkt kvalitet i undervisning
och lärmiljö så att elevernas lärande och utveckling kan stärkas. Den modell
grundskolorna i Haninge arbetar efter, rapport till rektor (RTR), är ett tydligt bevis för
att elevernas kunskapsresultat kan stärkas oavsett om betyg ges eller inte.
Inom central förvaltning framhålls att i det fall betyg från årskurs fyra, efter avslutad
försöksverksamhet, införs som en frivillig bestämmelse bör beslutsrätten ankomma på
huvudmannen. Det ansvar och befogenheter som idag tillkommer rektor enligt
skollagen begränsas till enskilda elevärenden och i viss utsträckning till olika åtgärder
inom en skolenhet utifrån enhetens behov. Förvaltningen bedömer att beslut om att
införa betyg från årskurs fyra är av en annan karaktär och bör ankomma på
huvudmannen. Vidare befaras att en ordning där varje rektor beslutar om betyg i årskurs
fyra kan försvåra huvudmannens styrning i vissa avseenden, bland annat när det gäller
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ett sammanhållet systematiskt kvalitetsarbete. Förvaltningen ansluter sig därför till de
farhågor som återfinns i remisshandlingarna sida 16.
Mot ovanstående bakgrund kan konstateras att Haninge kommun inte har några
invändningar mot förändringar i de bestämmelser som reglerar ifrågavarande
försöksverksamhet. Däremot har kommunen invändningar mot att föreslagna
bestämmelser oförändrat övergår till ordinarie bestämmelser.
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