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Yttrande över remissen "Kampen om tiden mer tid till lärande" (SOU 2021:30)
Gnesta kommun har av utbildningsdepartementet inbjudits att lämna synpunkter på
remissen ”Kampen om tiden - mer tid till lärande”. Gnesta kommun lämnar
kommentarer på förslag och bedömningar i kapitel 6, 7, 8 och 10.

Kapitel 6: Studietid - en ny form av läxhjälp
Gnesta kommun tillstyrker förslagen. Det är viktigt att sätta in insatser tidigt under
skolgången, och att införa studietid från årskurs 4 kan ses som en sådan insats.

Kapitel 7: Lovskola - reglering, tillämpning och hur
vidare
Gnesta kommun tillstyrker förslaget 7.8.2 om huvudmannens skyldighet att erbjuda
lovskola på lov under läsåret. En utökning av lovskolan ger större möjligheter att
främja elevernas kunskapsutveckling i ett tidigare skede och därmed minska risken att
de inte blir behöriga till gymnnasieskolan.

Kapitel 8: Lovskola - motivation i relation till elevers
skyldighet att delta
Gnesta kommun tillstyrker förslaget 8.6 om att inte införa bestämmelser om
obligatorisk verksamhet i lovskola. Det förfarande kring beslut om förlängd skolplikt
som beskrivs i förslag 8.7.2 skulle medföra en betydande administration för
hemkommunen. Det finns också en risk att besluten behöver fattas på bristfälligt
underlag, då besluten behöver vara klara i så pass god tid att det finns tid för en
överklagandeprocess. Detta förfarande är inte förenligt med en god
handläggningsprocess, och är därför en risk som bör tas på allvar.
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Kapitel 10: Språkstärkande undervisning för elever
på sommaren
Gnesta kommun delar utredningens bedömning om behov av att erbjuda extra tid för
elever som behöver utveckla sina svenskkunskaper. Det finns också anledning att
överväga möjligheten till att sätta in sådana insatser tidigare under skolgången.
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