
 

 2022-10-31 

U 2022/02568 

 1 (2) 

 

 Regeringskansliet 

 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen | Barn och utbildningsförvaltningen 
 
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Växel 0515-88 50 00 
kommunen@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 5659-1803 | Org nr 212000-1744 

 

Remissvar från Falköpings kommun av promemorian 
U2022/02568 Elever i grundskolan, specialskolan, 
sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i 
snabbare takt och på en högre nivå 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden i Falköpings kommun som remissinstans till 

Utbildningsdepartementets promemoria, ställer sig positiv till att elever i 

grundskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska få läsa i snabbare takt och 

på en högre nivå.  

Då Falköping är en landsortskommun vill barn- och utbildningsnämnden  

föreslå några ändringar och lämna följande synpunkter: 

4.3 Eleven ska få tid till studier på en högre nivå 

4.4 Fjärrundervisning ska i vissa fall få användas för gymnasieämnen. 

Falköpings kommun är positiv till 4.3 och 4.4 

En översyn av regelverket runt fjärrundervisning bör göras för att underlätta 

högre studier för denna grupp elever. Reglerna med handledare i rummet 

och att fjärrundervisningen ska genomföras i lokaler som skolenheten 

disponerar är inte i samklang med förslaget i 4.3 där omfattning av läsåret 

samt förläggningen måndag-fredag kan användas mer flexibelt. 

Många av våra elever bor på landsbygden och är beroende av skolskjuts. 

För att ge alla elever möjlighet att läsa i en snabbare studietakt och på högre 

nivå kan detta behöva göras i hemmet, vilket ställer krav på huvudman att 

tillhandahålla enskild dator och portabel uppkoppling, allt för att öka 

likvärdigheten för alla våra elever. Något man bör undersöka är om även 

distansundervisning kan vara ett alternativ. 

Att i större utsträckning anpassa studierna flexibelt för den enskilde eleven 

gör att hen inte heller behöver missa undervisning som är viktig och att olika 

ämnen eller moment inte ställs i motsats till varandra. 
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En synpunkt är att man bör ställa krav på huvudmän att samverka genom att 

samordna undervisningen för denna grupp elever, detta för att underlätta 

undervisningen organisatoriskt. 

5.4 En elev ska kunna genomföra gymnasieutbildningen snabbt 

Falköpings kommun anser att denna myndighetsutövning ska rektor få 

besluta om utifrån att det är rektor som är bäst insatt i den enskilda elevens 

studiegång och studieresultat. 

6.2 Informationsinsatser ska riktas till högskolan 

Falköpings kommun anser att detta uppdrag måste säkerställas mer än 

genom en informationsinsats. Universitetskanslersämbetet, Universitet- och 

högskolerådet bör även få i uppdrag att erbjuda enskilda fördjupningskurser 

för gymnasieelever. Risken är annars att den enskilda gymnasieskolan har 

svårt att erbjuda eleven studier på en högre nivå. 

 

Ärendet har behandlats i barn- och utbildningsnämnden i Falköpings 

kommun den 25 oktober 2022 § 120, Dnr 2022/00842. Föredragande vid 

sammanträdet var skolchef Karina Bronell. 
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Karina Bronell 

Skolchef 
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