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Kommunfullmäktige 

Nr. 85 Interpellation av Anna Manell (FP) om nyanländas skolgång 
KSN-1306 

Interpellation 

I UNT den 2 juni kan man läsa följande: "Uppsala kommun vill placera nyanlända i gym-
nasieåldern på Komvux, trots att det finns platser inom den ordinarie gymnasieskolan. Nu 
protesterar personalen vid Cis mot planerna." 

Det tar mellan 2 till 8 år att nå modersmålsnivå för en person som lär sig svenska. Tidigare 
skolbakgrund, språkkompetens och väl genomtänkt undervisningssystem spelar därmed roll 
för hur lång tid detta kommer att ta. Ett socialt åldersadekvat sammanhang stärker inläraren 
att tillägga sig språkkunskaper och sociala koder. Skolinspektionen (2014) framhåller att 
undervisningen av nyanlända elever inte bör ske isolerat från skolans ordinarie undervisning. 
Många av de nyanlända eleverna i Skowronskis (2013) studie kände sig mycket ensamma, 
särskilt de första åren, vilket till viss del beror på ett bristande socialt ansvarstagande från 
skolan. 

Skolverket skriver följande på sin hemsida: I kvalitetsarbetet bör riktlinjerna finnas, följas 
upp och utvärderas regelbundet. På det viset synliggörs kommunernas behov och åtgärder för 
att stärka de nyanlända elevernas särskilda utgångsläge kan sättas in. Fokus på att alla 
elever, även de nyanlända, förväntas nå de nationella målen blir då tydligare. 

Det är viktigt att all skolintroduktion sker efter individuella behov, och att flera system måste 
kunna fungera parallellt. 

Forskaren Nihad Bunar har jämfört olika kunders mottagande och organisering för nyan-
ländas skolgång. Det man enkelt kan säga är att oavsett tillvägagångssätt måste organisa-
tionen och undervisning vara genomtänkt. 

Att, utan utredning och tillräcklig beredning och utan nämndens kännedom göra en större 
förändring i nyaländas skolgång och dess organisation är anmärkningsvärt. 
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Jag vill mot bakgrund av detta fråga kommunalrådet Caroline Andersson: 

Hur har den rödgröna majoriteten tänkt att arbetet med nyanländas skolgång ska fungera? 

- Varför är inte nämnden informerad om det pågående arbetet, som aviserats i UNT 
den 2 juni? 

- Anser kommunalrådet att det är lämpligt att beslut som dessa sker utanför nämndens 
kännedom och mot de tjänstemän som torde ha bäst kunskaper om nyanländas lärande? 

- När initierades arbetet med att ändra organisationen så att elever ska kunna läsa på 
Komvux och vem fattade det beslutet? 

Anna Manell FP Vice gruppledare 
Ledamot i Utbildningsnämnden 
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