~Tingsryds

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bildningsnämnden

2020-02-11

1(28)

~kommun

Plats och tid

Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd
Tisdagen den 11 februari 2020, kl.08.30-11.15

Beslutande

Marie Fransson (M), ordf.
Gunilla Gustafsson (S)
Christoffer Svensson (S)
Anette Weidenmark (KD)
Birgitta Söderlind-Hörberg (M)

Övriga närvarande

Elisabet Ekberg (Nämndsekreterare)
Patrik Grimmesjö (Bildningschef)
Jonna Schippert (Ekonom), § 9

Juste rare

Ann-Louise Viking (SD)

Mikael Andersson (C)
Annica Hägg-Johansson (C), ej § 1-4
Ann-Louise Viking (SD)
Irene Augustsson (SD)

Justeringens

Kommunledningsförvaltningen 2020-02-19, kl.13 .00
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Sammanträdesdatum

2020-02-11

Datum då
anslaget sätts upp

Datum då

2020-02-19

anslaget tas ned

Förvarings plats
för protokollet

Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd
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§ 10

Remissvar rörande promemoria om möjlighet till betyg
från årskurs 4
Dnr BN/2019:488
Beslut
1. Bildningsnämnden ställer sig negativ till införande av betyg från
årskurs 4. Tingsryds kommun förordar med hänvisning till nedanstående
argument att den föreslagna lagändringen inte ska genomföras.
Reservation
Ann-Louise Viking (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
En remisspromemoria har inkommit från utbildningsdepaiiementet gällande
möjlighet till betyg från årskurs 4. Tings1yds kommun ges möjlighet att
inkomma med ett remissvar. I remissen föreslås att vaije enskild rektor från
1 augusti 2020 ska ges möjlighet att besluta om att införa betyg från
årskurs 4.
I nuvarande lydelse i skollagen finns möjlighet för huvudmän med fyra
skolenheter eller fler att delta i försöksverksamhet med maximalt en
fjärdedel av sina skolenheter. En begränsning har satts nationellt till
maximalt 100 deltagande skolor. Denna föreslås ersättas med möjligheten
för enskild rektor att besluta om att införa betyg från årskurs 4. I den
nuvai·ande försöksverksamheten deltar endast ett fåtal huvudmän och
skolenheter. 2017/2018 deltog 9 huvudmän med 11 skolenheter. 2018/2019
deltog 12 huvudmän med 15 skolenheter. Innevarande läsår deltar
11 skolhuvudmän med 14 skolenheter. Detta är ett mycket litet underlag att
dra slutsatser från.
I remissen hänvisas till Skolverkets utvärdering av betyg från årskurs 6,
vilken generellt visar på både positiva och negativa konsekvenser av tidigare
betygssättning (betyg från årskurs 6). Högpresterande elever och flickor
upplevs i utvärderingen motiveras av tidigare betygssättning, medan
lågpresterande elever och pojkar upplevs ha en lägre grad av
kunskapsutveckling till följd av tidigare betygssättning.
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§ 10 fo1isättning

Den elevgrupp som nu föreslås omfattas av betygssättning är ytterligare två
år yngre än den grupp som refereras till i utvärderingen. En betydande
åldersskillnad, vilken gör att några generella slutsatser av införande av betyg
i årskurs 4 inte bör göras utifrån de slutsatser som dragits efter utvärderingen
av införande av betyg i årskurs 6.
Psykisk ohälsa är en stor utmaning och majoriteten av lärarna i
utvärderingen uppger att eleverna är mer stressade efter att betyg från
årskurs 6 har infö1is. Elever som fått betyg från årskurs 6 är inte heller
mindre stressade i årskurs 7-9 i jämförelse med elever som fått betyg från
årskurs 8. Det finns alltså inget i utvärderingen som tyder på att
betygspressen i de högre årskurserna kan dämpas genom att eleverna vänjs
vid betyg från tidig ålder.
Sammantaget gör Skolverket bedömningen att det inte är möjligt att uttala
sig om huruvida de tidigare betygen har haft en faktisk effekt på elevers
resultat och kunskapsutveckling.
Bildningsnämnden befarar att likvärdigheten riskeras då vaije enskild rektor
har möjlighet att besluta om betyg från årskurs 4. Dessutom kan rektorers
rörlighet på arbetsmarknaden förorsaka att beslut om införande av betyg
tidigare än årskurs 6 ser olika ut från år till år.
De individuella skriftliga utvecklingsplanerna säkerställer på ett godtagbaii
vis att det sker en bedömning av elevens kunskaper i samtliga ämnen denne
får undervisning i. Därmed finns också underlag för att säkerställa att alla
elever får den ledning och stimulans de behöver och att stöd ges när så
behövs. Det bedöms således inte följa negativa konsekvenser för elever om
införande av betyg i årskurs 4 inte sker.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare, 2020-01-15.
2. Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 från
utbildningsdepaiiementet (U2019/04190/S), 2019-12-10.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Anette Weidenmark (KD) yrkar att följande tillägg ska göras till beslutet;
Tingsryds kommun förordar med hänvisning till nedanstående argument att
den föreslagna lagändringen inte ska genomföras.

Beslutsgång
Ordförande Marie Fransson (M) lägger fram Anette Weidenmarks (KD)
tilläggsyrkande för beslut och finner att bildningsnämnden bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till
Utbildningsdepa1iementet
Justerare
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