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Remiss - Möjlighet till betyg från åk 4 - efter
försöksverksamheten
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar godkänna skolchefens remissvar till
Utbildningsdepartementet enligt följande:
Kalix kommun tror inte att betyg från årskurs 4 ger ytterligare stöd i
uppföljningen. Betyg är en sammanfattande summativ bedömning till
skillnad mot de nedan uppräknade åtgärderna som är av framåtsyftande
karaktär. Det finns en alldeles för stor osäkerhet i utvärderingen av
resultaten av betyg från årskurs 6. Risken att måluppfyllelsen ytterligare
försämras för dem som har det svårast i skolan är uppenbar.
Kalix kommun vill trycka på att betyg från årskurs 4 inte är något som är
önskvärt. I dagsläget fångas elever upp via IUP och skriftliga omdömen,
detta tillsammans med läsa-skriva-räknagarantin är mer än tillräckligt.
Betyg blir enbart stressande för eleverna och inget som ökar
måluppfyllelsen.
Sammanfattning av ärendet
Utredningens förslag i stort:
• Skolor som vill ska kunna få sätta betyg från årskurs 4
• Det ska vidare vara rektorn som får besluta att betyg ska sättas från
årskurs 4 vid den skolenhet som rektorn ansvarar över
• om skolan ska sätta betyg ska rektor anmäla detta till huvudmannen
som anmäler till statens Skolverk
• Ändringen i skollagen föreslås träda i kraft den lapril 2021
Förslaget motiveras med att kunskapsresultaten i grundskolan behöver
förbättras och att betyg från årskurs 4 skulle säkerställa att elever tidigt
får det stöd som krävs för att kunna utvecklas så långt som möjligt.
Samtidigt nämns att regeringen har infört:
• Kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1
• Nationella bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som
andraspråk på lågstadiet
• Ett obligatoriskt nationellt kartläggningsrnaterial i förskoleklassen
• En läsa- skriva- räknagaranti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen
och lågstadiet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-21 § 87.
Remissvar - Möjlighet till betyg från årskurs 4 efter försöksverksamhet.
Remiss - Möjlighet till betyg åk 4 efter avslutad försöksverksamhet.
Promemoria betyg åk 4 efter avslutad försöksverksamhet.
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