
,lr_Hommorö Skogholl
2022-09-26
g

2022-09 -26 D nr U2022 / 025 68
U tbild ningsdeportementet

Remissvor över Promemorion "Elever i grundskolon. speciolskolon,
someskolon och gymnosieskolon sko löltore få löso i snobbore lokl
och pö en högre nivå."

Sqmmonfollning
Hommorö kommun instömmer ott förslogen i denno promemorio skopor
böttre förutsöttningor, sö ott fler elever ön idog, för möjligheter ott löso pö
en högre nivÖ. Det vill sögo inom romen för en onnon skolform och i

snobbore tokt.
Förslogen skopor böttre förutsöttningor för eleverno ott fö ledning och
stimulons inom grundskolon och gymnosieskolon. Elevens perspektiv i

betönkondet ör i fokus, vilket ör givetvis sjölvklort, men somtidigt viktigt
och skopor möjligheter för eleverno. Eveniuello konsekvenser som
förslogen innebör får huvudmonnen hontero, vilket vi stödjer.
Om inte den inre orgonisotionens kompetens pö skolon eller inom
kommunen ör tillröcklig för ott möto elevernos behov ov stimulons för
rektor med stöd ov förslogen ön böttre verktyg ott orgonisero
undervisningen för denno mÖlgrupp ov elever. Dels genom
fjörrundervisning, dels genom entreprenod. Hommorö kommun instömmer
till somtligo förslog.

Stöllningslogonde
Hör följer nögro korto kommentorer till förslogen

Reklors qnsvor
Rektors onsvor för elever som behöver en snobbore studietokt och pö en
högre nivö förtydligos nu i löroplonen. Det stör uttryckligen "Elever för
möjlighet ott studero pö en högre nivÖ" vilket vi ör positivo till. Förslogen
hondlor inte boro om undervisningen för denno mölgrupp, uton öven om
hur rektor leder och skopor förutsöttningor i sin orgonisotion, internt eller
externt, för ott detto sko kunno ske. Helo skolons orgonisotion behöver
involveros i orbetel med elever som behöver extro stimulons och ledning.
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Förslogen i promemorion stöller dörmed krov pö ett ökot somorbete
mellon grundskolo och gymnosieskolo, somt ökode krov pö en flexibel
orgonisotion. Vi ser ott förslogen skulle kunno ledo till mer odministrotivt
orbete för rektor, men med elevens behov i fokus sÖ ser vi ott förslogen
bidror till en mer likvördig utbildning för ollo elever.

Bredqre syn på begåvning
Hommorö kommun völkomnor en bredore syn pÖ begövning som beskrivs
i promemorion (sid 53). Frön nÖgot örvt och stobilt som berör en
begrönsod grupp ov elever som undervisos isörskildo progrom till en
bredore definition ov begÖvning som istöllet betonor follenhet i

kombinotion med onströngning och som ihögre utströckning uppmuntror
till differentiering i vonligo grupper. Vi stödjer detto förhållningssöti ott
orbeto och tönko kring mölgruppen elever som behöver löso i snobbore
toki och pö en högre nivö.

lörorledd undervisning för målgruppen
En onnon ospekt som Hommorö kommun vill betono som viktig ör lörores
ledorskop och somspelet mellon elever som lyfts from i promemorion.
Detio ör en förutsöttning för ott skopo godo lörondesiiuotioner. Elever som
behöver mer stimulons och utmoningor i skolorbetet hor rött till lörorledd
undervisning precis som ollo ondro elever. Lörore behöver onposso
undervisningen utifrÖn ollo elever i gruppen, dör öven högpresteronde
och sörskilt begÖvode elevers behov och förutsöttningor bör voro
inkluderode. Vivill betono vikten ov ott denno mÖlgrupp för lororledd
undervisning och inte lömnos ensommo i lörondet och kunskopondet. Vi
tycker ott förslogen stödjer en lörorledd undervisning för denno mölgrupp.

Fjörrundervisning och entreprenqd
Fjörrundervisning sko erbjudos för en elev i grundskolon pö nivöer i ett
ömne som eleven löser i gymnosieskolons ömnesplon. Vi instömmer ott
det ör viktigt för ott undervisning pö en högre nivö sko kunno erbjudos i

helo londet ov behörigo lörore med god ömneskompetens. Atf
undervisningen sko kunno ges pÖ en nörliggonde gymnosieskolo oovsett
om det ör kommunol- eller enskild huvudmon ör bro. Att kunno köpo tjönst
pö entreprenod ör klokt, eftersom det ör svårt ott erbjudo sommo kvolitet i

undervisningen, uton somorbete med den högre skolformen.
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Betygsöttning
Hqmmorö kommun instömmer ott betyg i enskildo ömnen från
gymnosieskolon sko utfördos seporot och betygssötts enligt
gymnosieskolon. PÖ sommo sött som elever i grundskolon kon löso ömnen
pÖ gymnosienivÖ sko gymnosielever kunno löso kurser pö universitetet pö
dogtid med viss flexibilitet i utbildningen, vilket vi ser som en god möjlighet
för den enskildo eleven.

Ulmoningor
De utmoningor som Hommorö kommun kon eventuellt förutse skulle kunno
hqndlo om finonsieringen och orgonisotionen för huvudmon och rektor.
Sörskilt i mindre kommuner dör huvudmonnen inte hor en egen
gymnosieskolo eller vuxenutbildning.

En onnon ospekt ov förslogen hondlor om elevernos psykisk hölso.
Förslogen skulle kunno öko den psykisko ohölson för de högpresteronde
eleverno inom mölgruppen, dö stress och press pö individnivö kon voro
storko krofier hos högpresteronde elever, utifrÖn viljon ott prestero mer ön
vö|. Men somtidigt sö ser vi ott förslogen kommer ott störko elevernos
psykisko hölso hos mojoriteten ov eleverno inom denno mÖlgrupp, dÖ
motivotion och stimulons ott fÖ löso i en snobbore tokt och pö en högre
nivÖ kommer sökerligen ott öko völmöendet hos mÖngo. Vi vill boro
betono ott det kon finnos en forhögo ott stressen ökor hos visso elever
trots ott försloget inte ör obligotoriskt uton frivilligt och en möjlighet. Det
kon finnos sköl ott beokto denno forhågo och följo upp hur mojligheten
kommer ott londo i verksomheterno.

I detto örende hor tjönstemönnen pÖ förvoltningen gronskof
promemorion och lömnot förslog pÖ synpunkter och bildningsnömnden i

Hommorö kommun hor besluiot.
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