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REMISS (FRÅN REGERINGSKANSLIET,
UTBILDNINGSDEPARTEMENTET) OM MÖJLIGHET TILL BETYG
FRÅN ÅRSKURS 4
SAMMANFATTNING
Regeringen har utsett Kils kommun till remissinstans för ett förslag om en
lagändring som innebär att en enskilda rektorer får fatta beslut om att delta i en
försöksverksamhet som innebär att man ger betyg från åk 4 i grundskolan. Tidigare
lagstiftning har haft ett tak för hur många skolor som får delta i
försöksverksamheten. Kommunen är inte skyldig att svara på remissen.
Svar skall lämnas till Utbildningsdepartementet senast 2020-02-19.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Remisspromemoria om möjlighet till betyg från åk 4
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-28
LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT
Georg Forsberg (C) föreslår kommunstyrelsen besluta enligt förvaltningens förslag.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Georg Forsbergs
förslag och finner att så är fallet.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT
Kils kommun lämnar följande synpunkter på remissen:
Skolans verksamhet skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det
saknas en koppling till forskning i förslaget som gör stöd för den föreslagna
förändringen.
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En av skolans viktigaste utmaningar är att skapa likvärdighet. Kommunen befarar
att förslaget riskerar att motverka detta då skolor i en och samma kommun kan ha
två olika betygskulturer. Detta är särskilt viktigt att beakta i små kommuner som
inte sällan har endast en 7-9 skola där alltså samtliga elever från kommunens f-6
skolor får sin skolgång.
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Det finns en stor risk att framtida lärarbrist kommer att utarma Sveriges skolor på
legitimerade lärare. Då det endast är legitimerade lärare som får sätta betyg kan en
utökning av betygssättande skolor äventyra rättssäkerheten och skapa problem,
framför allt för små skolenheter på landsbygden och där det råder lärarbrist.
PROTOKOLLSANTECKNINGAR
Fredrik Örtlund (L) framför:
Vi håller med förvaltningen i mångt och mycket med de risker som lyfts fram i
remissvaret. Men vi vill också påpeka att det finns en stor fördel med betyg från
årskurs 4. Tidigare betyg innebär en rättvisare chans för eleverna att uppnå
kunskapsmålen, och bidrar därmed till att skapa en bättre skola.
BESLUTET SKICKAS TILL
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