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Motion om gymnasial grundkurs 

INLEDNING 

Dnr 2012/151 

Mathias Goldkuhl (M) har den 21 juni 2012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar- för en jämlik möjlighet till 
högre betyg- att utreda möjligheten för samt arbeta fram en gymnasial grundkurs 
( skrivarkurs) i enlighet med motionens intention. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/275/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2012/275/2, BLN § 10 yttrande 
Bilaga KS 2012/275/3, motion 
Ledningsutskottets sammanträde 2012-12-18, § 143 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

tV/ 
~ ') 

/ 
Utdragsbestyrkande 
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DNR 2012/151 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp (S) 1 SALA KOMMUN ... l Kommunstyrelsens förvaltning . 

l ~12- 1 2 

Svar på motion om gymnasial grundkurs 

Mathias Goldkuhl (M) har den 21 juni 2012 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar- för en jämlik möjlighet till 
högre betyg - att utreda möjligheten för samt arbeta fram en gymnasial grundkurs 
( skrivarkurs J i enlighet med motionens intention. 

Motionen har remitterats till bildnings- och lärandenämnde n. 

Bildnings- och lärandenämnden skriver i sitt yttrande att skolans uppdrag är bland 
annat att svara för kompensatoriska insatser för att alla elever sak nå målen och 
prestera goda studieresultat. Lärarna har ett mycket tydligt uppdra att redovisa 
målen för utbildningen generellt och för varje enskild kurs. Formerna för hur detta 
ska förmedlas till eleverna måste vara skolans ansvar, där de professionella peda
gogerna väljer tillvägagångssätt. Nämnden är dock positiv till att inbjuda elever att 
under frivilliga former förstärka sina skrivkunskaper. Det kan exempelvis ske i 
studieförbundens regi. 

Individuellt val är kurser som eleven själv väljer på gymnasieskolan. Under sina tre 
år läser eleven kurser motsvarande 2 500 gymnasiepoäng. 200 av dessa utgörs av 
individuella val. Svenska C- muntlig och skriftlig kommunikation (50 p) är en 
godkänd kurs som gymnasieskolan kan erbjuda alla elever som individuellt val. Att 
introducera särskilda lokala gymnasiekurser som är poäng eller betygsgrundande är 
inte möjligt med nuvarande lagstiftning. En helt frivillig kurs med kommunala medel 
kan inte anses vara ett kommunalt ansvar. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGs- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2012-09-12 

Internremiss - Motion om gymnasial grundkurs 

INLEDNING 

Dnr 2012/165 
BLN nr 12/4 

Från kommunstyrelsens förvaltning har internremiss angående ovanstående ärende 
inkommit, med önskat svar senast 2012-09-19. 

Beredning 
• Bilaga linternremiss- Motion om gymnasial grundkurs från Mathias Goldkuhl 

(hid.nr 2012.361). 

• Bilaga 2 Yttranden angående remiss från kanslichefBen ny Wetterberg 
(hid.nr 2012.454). 

Kanslichef Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

YRKANDEN 
Eva Stenberg (S) yrkar att Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens yttrande till fullmäktige angående internremiss "Motion 
om gymnasial grundkurs" (bilaga 2 hid.nr 2012.454). 

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till Eva Stenbergs yrkande. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens yttrande till fullmäktige angående internremiss "Motion 
om gymnasial grundkurs" (bilaga 2 hid.nr 2012.454). 

Utdrag 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Utdragsbestyrkande 
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YTTRANDE 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Sala kommun 

Motion om gymnasial grundkurs 

Bakgrund 
Från kommunstyrelsens förvaltning har internremiss ;wgående ovanstående ärende 
inkommit, med önskat svar senast 2012-09-19 

Motionen 
Mathias Goldkuhl (M) argumenterar för en jämlik möjliget till högre betyg. Han vill 
införa en grundkurs för gyronasiestudier och en skrivarkurs som är anpassad till 
målen i gymnasieskolan, för högre betygskriterier. Kursen skall vara frivillig och 
fokusera på att väga in rätt delar i elevens skrivande. 

Bildnings- och lärandenämndens yttrande 
Skolans uppdrag är bland annat att svara för kompensatoriska insatser för att alla 
elever skall nå målen och prestera goda studieresultat. Det är därför viktigt att 
skolan som en del av utbildningen ger eleverna kunskap om de villkor som gäller 
och om hur man skriver och på andra sätt redovisar sina kunskaper inom olika 
ämnesområden. Lärarna har ett mycket tydligt uppdrag att redovisa målen för 
utbildningen generellt och för varje enskild kurs. Formerna för hur detta skall 
förmedlas till eleverna måste vara skolans ansvar, där de professionella 
pedagogerna väljer tillvägagångssätt. 

När betygen sätts är det samtidigt viktigt att lärare gör en professionell bedömning 
av den enskilde elevens faktiska kunskaper. Vi får inte låsa våra redovisningsformer 
enbart till verbala förmågor. 

Det är ändå en mycket god ide att erbjuda elever att under frivilliga former förstärka 
sina skrivkunskaper. Det kan exempelvis ske i studieförbundens regi. 

Bildnings- och lärandenämnden ställer sig därför positiv till iden om en skrivarkurs 
för gymnasieelever. De studieförbund som är intresserade av att anordna en sådan, 
kommer förstås att beredas tillträde att marknadsföra detta på berörda skolenheter 
i Sala kommun. 

SALAKOMMUN 
Bildnings~ och lärandenämnden 
Box 304 
733 25 Sa!a 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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En förutsättning för att nå högre betyg på gymnasiet är att lära sig att skriva korrekt med en saklig 

linje för att nå ner på djupare nivåer. Varje program förespråkar vad eleven vid examen ska kunna. 

Vid en avslutad kurs på gymnasiet så sätts ett betyg, detta betyg går att överklaga eller alternativt 

prövas om. Idag finns det betygsmål för varje kurs, läraren har som ansvar att redovisa och göra det 

klart för eleven vad som gäller. Den övergripande förklaringen som lärarna ger fungerar inte för alla. 

Den löpande träningen för somliga elever där de lär sig att skriva på rätt sätt kan bidra till ett 

försämrat slutbetyg, ett betyg där meritvärdet räknas för att komma in på högskola och universitet. 

Omställningen från grundskolan till gymnasiet är stor, detta för att gymnasiet är utformad på ett mer 

strikt sätt där man förbereder eleverna för det slutgiltiga målet som för många ska kunna vara en 

stabil grund för följande studier. 

En förutsättning för en jämlik möjlighet till högre betyg, är att införa en skrivarkurs som är anpassad 

efter målen på gymnasiet för högre betygskriterier. Kursen som motionären efterfrågar ska vara 

frivillig, en kurs där alla elever får en möjlighet att lära sig att göra rätt från början och fokusera på 

att väga in rätt delar i sitt skrivande. Denna frivilliga kurs kan ge större förutsättningar för alla elever, 

oavsett bakgrund att nå högre betyg i gymnasiet. Sala kommun ska vara en föregångskommun 

rörande skolfrågor. 

Att: Utreda möjligheten för en Gymnasial grundkurs 

Att: arbeta fram en Gymnasial grundkurs i enlighet med motionen 

Mathias Goldkuhl (M) 


