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Dnr KS 2021/162

KS § 153 Svar på remiss: Kampen om tiden mer tid till lärande (SOU 2021:30)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom det föreslagna remissvaret.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen, Catrin Eriksson,
redovisar förslaget till remissvar från Åmåls kommun som förvaltningen tagit
fram. Förslaget har behandlats av barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 22 juni 2021 § 103
- Tjänsteskrivelser av förvaltningschef den 4 juni 2021
- Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU 2021:30)
- Missiv den 12 maj 2021
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Barn- och utbildningsnämnden

Remiss: Kampen om tiden - mer tid till lärande
(SOU 2021:30)
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lämna
följande synpunkter på Remiss Kampen om tiden, mer tid till lärande (SOU
2021:30).
•

•

•

Små kommuner, kommuner i glesbygd, har svårt att utöka såväl
skoldagen som läsåret på grund av svårigheter med och brist på
kollektivtrafik. Eleverna tar sig helt enkelt inte till och från skolan på,
framförallt, sommarlovet.
Undervisningstiden bör utökas i de lägre åldrarna, så att timplanerna inte
blir så pressade i de högre årskurserna, framförallt årskurs 6 – 9.
Utrymme för mer undervisningstid för stöd, hjälp och utveckling måste
rymmas inom skoldagen och läsåret för alla elever. Tid behöver då inte
endast omfatta undervisning, utan kan även omfatta stöd från till exempel
elevhälsa, sociala aktiviteter, hälso- och idrottsaktiviteter. Barn och
ungdomar vill i grunden inte utmärka sig, för många elever är läxhjälp
och lovskola ett straff och straff har aldrig varit en väg till framgång.
Det bör undersökas hur det är möjligt att förändra och utveckla ett
läsår/arbetsår, utifrån lärares arbetstidsavtal, så att det är möjligt att
fördela arbetstiden på ett mer flexibelt sätt.

Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun har fått möjlighet att yttra sig kring remissen Kampen om tiden,
mer tid till lärande (SOU 2021:30).
Utredningen Kampen om tiden, mer tid till lärande, U 2021/02365 har överlämnat
sitt betänkande, Kampen om tiden, mer tid till lärande. Utredningens uppdrag
innefattade att kartlägga, analysera och lägga fram förslag på åtgärder för hur
elever som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program på
gymnasieskolan ska få mer tid till undervisning för ökad måluppfyllelse.

Beskrivning av ärendet
Nedanstående kända faktorer ligger som underlag till synpunkter från Åmåls
kommun:
I många kommuner, varav Åmåls kommun är en, finns faktorer som starkt
påverkar en ökad grad av studietid (läxhjälp och lovskola) där den största är
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skolskjutsar, linjetrafik, det vill säga att möjligheten att ta sig till och från skolan
utanför ordinarie skoltid är starkt begränsad. Redan idag begränsar detta
kommunens möjlighet att förlänga läsåret med hela dagar liksom att förlänga
skoldagarna för utökad timplan. En annan begränsande faktor är lärares
arbetstidsavtal som medför svårigheter att göra några större förändringar av
läsåret/arbetsåret.
Åmåls kommun arbetar för en likvärdig skola för alla elever, där alla elever ska
ges förutsättningar att nå målen och behörighet till gymnasiet. En insats/åtgärd för
att nå detta mål har varit och är att erbjuda elever mer tid för undervisning på lov,
såväl höstlov, sportlov som påsklov. Under sommarlovet erbjuds elever i åk 8 och
9 som ej är behöriga till gymnasiet lovskola som feriepraktik, det vill säga att de
får studera – får undervisning istället för att praktisera och arbeta. Dessa elever får
då samma ersättning för studier som kamrater som genomför feriepraktik får,
detta ur ett likvärdighetsperspektiv = att alla elever ska få lika lång ledighet och
lika stora möjligheter att delta i feriepraktik, men att de elever som har behov av
det ska få mer tid till undervisning. Trots detta och trots att Åmåls kommun inte
har haft några svårigheter att rekrytera personal för sommarlovsskola, så har
intresset från eleverna för såväl denna insats som övriga lovskolor varit oerhört
svalt.

Barn- och utbildningsförvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig bakom barn- och
utbildningsnämndens synpunkter på Remiss Kampen om tiden – mer tid till
lärande (SOU 2021:30).

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger.

Måluppfyllelse
Beslutet stämmer överens med det strategiska målet I Åmål ska alla ha möjlighet
till utbildning och bildning genom hela livet.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 4 juni 2021
- Remiss: Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU 2021:30)
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