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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Handläggare 
Hagström Ingela 

Datum Diarienummer 
2013-11-21 KSN-2013-1350 

U P P S A L A K O M M U N S T Y R E L S E 

Ink. 2013 - n ~ 2 7 Styrelsen för Vård och bildning 
Barn- och ungdomsnämnden 

Remiss: Motion av Hona Szatmari Waldau och Lars-Håkan Andersson (båda V) om 
läxläsning i skolan 

Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerade ärende, 

Upplysningar kan fås av ovan angiven handläggare. . . . . . . . 

Yttrandet ska ha inkommit till registrator, kommunledningskontoret, senast: 28 februari 
2014 

Nämnderna har att beakta kommunalekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsens diarienummer ska alltid anges när yttrandet lämnas. 

Med vänlig hälsning 

Per Davidsson 
kanslichef 
korrmiunledningskontoret 

Postadress: Uppsala kommun, koffimunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 

E-post: kömmunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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U P P S A L A K O M M U N S T Y R E L S E 

Ink. tfjf? «tO-19 
Ojalenr. 

Forslming visar ätt föräldrars bakgrund Sr en äy de viktigaste fairforerna för 
barnens framgåtig i skolan. Ju liögié ufj^ldmng 0M$$tf$ har desto bättre går 
det för barnen i skölän. Föräldrarnas utbildning påVéflcat också deras jnojligliet att 
hjälpa sina barn med skölarbetet 96I1 läxor, ^äti^ n^ M^ Öeni söinipM 
behöver det, 

Samtidigt visar undersöidtirigår ätt läxhjälp i sköläiikah f | Ökade skillnader i 
skolresultat som följd. De som ftr allra minst fnptiverade kommer iiitetill 
läxlij alpen och de starkare elevcma kan tränga tit de .svagare, sönif^r rrnndre hjälp 
pm resurserna inte räcker till. 

Lösriingétipå hur baras fpmtsättrilngar ska kuiina utjämnas ar därmed varken 
olika organisationers frivilliga läxhj alp eller att erbjuda läMijälp på t.ex. fritids. 
Lösningen är att integrera läxorna i mdeiT̂  och. att avsätta tillräckligt med 
resurser för att alla barn ska kunna ta t i l l sig undervisningen och läxorna. 

På flera skolor i landet har mari helt avskaffat läxor. Att avskaffa läxor innebär att 
eleVehia inte få några läxor ätt gorä hemma, istället görs det pa skoltid undereh 
förlängd skoldag: T.éx. Rbtuftdaskdlan i Västerås (1-5) har nästan 1 400 rner 
timmar än vad timplanen kräver, littorhä pcrityåömä går i skolan eii timme och 
tio minuter mer per dag än vaddeslaiile gjort om de fåtthemlaxor. 

Modellen skulle lctmiia användas iTJppsälas skolök Vi aijser att en skola där 
föräldrarna 1 snitt har Jag utbildrik^ eller en skola där merltvarderia inte 
uppg,år till föiyäntat skä utses som pilotskola för xitökad skoldag med integrerad 
läxläsning, entjppsaiaanpassad yanant äy-Rto modell, 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att 
Vård och bildning får i uppdrag att utse en pilotskola för integrerad läxläsning 
Att ge Vård och, bildning i uppdrag ättlcostnadsberäkna pilotprojektet 
Att ge l̂ iiiniunstyrel i.iî pdfag at.t i. budget säkerställa Vård Qch jBit.dttifigs 
behov av .utökade resurser för en utökad skoldag 

Hona Szatmåri Waldau 
Vänsterpartiet 


