TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-23
Dnr 2020 BUN0036
Gunilla Abrahamsson, Skolexpert
Tel. 0345-18411
E-post: gunilla.abrahamsson@hylte.se

Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Återrapportering anmälda ärenden Revidering kursplaner
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av den implementeringsplan Barn- och ungdomskontoret upprättat
för införandet av de reviderade kursplanerna.

Beskrivning av ärendet
På barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott den 3 november 2020 anmälde Malin Svan (C) ett nytt
ärende:
Revidering kursplan
1 juli 2021 träder de reviderade kursplanerna för grundskolan i kraft. Nämnden behöver därför få
information om man påbörjat implementeringen av denna och om man har sett vilka konsekvenser den
beräknas få ekonomiskt och pedagogiskt. Kan t.ex. verksamheterna fortsätta bedriva Svenska som
andra språk i samma undervisningsgrupp som Svenska när undervisningen ska utgå från ett
andraspråksperspektiv. Behöver vi rekrytera fler pedagoger med Sva-behörighet? Det kommer inom
kort publiceras ett bildspel på Skolverket sida som riktar sig mot nämnden med information om
förändringarna. Detta vore lämpligt att nämnden fick del av. Jag yrkar därför att Barn- och
ungdomskontoret får i uppdrag att presentera förändringarna för nämnden och redovisa hur Hylte ska
arbeta med implementeringen och vilken påverkan man tror det blir för verksamheterna.
Då Skolverket ändrade datum för införandet av nya kursplaner till 1 juli 2022 flyttades därför ärendet
fram ett år och besvaras därför inte förrän nu.
Barn- och ungdomskontoret har gjort en tids- och handlingsplan för arbetet med implementering av de
nya kursplanerna. De ändrade kursplanerna kommer i stort inte att påverka verksamheterna på våra
grundskolor. Behörighet för att undervisa svenska som andraspråk finns bland lärarpersonalen på
samtliga skolenheter men många lärare med behörighet är idag inte schemalagda för undervisning i
svenska som andraspråk. Barn- och ungdomskontoret ser att en satsning på fortbildning/rekrytering av
speciallärare/specialpedagoger med inriktning svenska som andraspråk vore önskvärt för framtida
behov. Dessa behov har påtalats i Resultat- och ekonomisk plan 2022-2025 dokumentet
sammanfattning identifierade behov punkt 6.

Ekonomisk konsekvens av beslutet
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan gällande implementering av kursplanerna. Däremot har det
framtida behovet av speciallärare/specialpedagoger med svenska som andraspråk en ekonomisk
påverkan på ca 2,6 miljoner/år.

Handlingar i ärendet
Plan huvudman för implementering av ändrade kursplaner
Tidsplaneringsdokument ändrade kursplaner
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