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Utbildningsnamnden 

Motion av Mohamad Hassan och Anna Manell (hada FP) om fem-
punktsprogram for en skola i topp i Uppsala kommun 

Forslag till beslut 
Utbildningsnamnden foreslar kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 

att besvara motionen enligt foredragningen i drendet. 

Sammanfattning 
Anna Manell och Mohammad Hassan bada FP foreslar i motion, vackt vid kommunfullmaktiges 
sammantrade den 27 oktober 2014, ett fempunktsprogram for en battre skola. Fiera av de 
intentioner som motiondrerna foreslar fangas redan upp av nationella satsningar och pagaende 
utvecklingsarbete mom utbildningsnamnden. 

Utbildningsnamnden har fattat beslut om atgarder for att skapa en langsiktigt hallbar kommunal 
gymnasieskola vilket ger forutsattningar for att Oka elevernas maluppfyllelse. En ny 
utvecklingsenhet är under uppbyggnad. Enheten ska tydligare mota organisationens behov utifran 
uppfoljning och analys av resultaten i de pedagogiska verksamheterna. Utvecklingsenheten ska 
vara en flexibel organisation som anpassar sig utifran skolornas behov av stod. Uppsala ingar i 
nagra av Sveriges kommuner och landstings (SKL) satsningar for att Oka maluppfyllelsen i 
skolan. 

Arendet 
Anna Manell och Mohammad Hassan, bada PP, foreslar i motion, vackt vid kommunfull- 
maktiges sammantrade den 27 oktober 2014, att utbildningsnamnden far i uppdrag att 
• sakerstalla skolors tillgang pa specialpedagoger och speciallarartjanster 
• centralisera bedomning av nationella prov och inrapportering av statistik till SCB, 
• inratta en pedagogisk utvecklingsenhet, 
• ge skolor med aterkommande problem att uppna malen mojlighet att bli omstartsskolor 
• skapa ett gemensamt said i kommunen for att forbattra genomstromningen, minska avhopp och 
undvika att clever lamnar skolan med ofullstandiga gymnasiebetyg. 

Motionen aterges som bilaga. 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsforvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besoksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (vaxel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Foredragning 
Kunskapsresultaten i Uppsalas grundskolor har okat de senaste ken. Det genomsnittliga 
meritvardet 2014 for Uppsalas avghngselever i kskurs 9 var 12 poang hogre an genomsnittet for 
landet. Andelen elever som nhtt mhlen i alla amnen har okat frill 73 procent till 83 procent 
perioden sedan 2007. Dh rankades Uppsala ph plats 214 av 290 kommuner i SKL:s Oppna 
jamforelser. I den senaste matningen fran 2014 ligger Uppsala ph plats 55. 

Motionarerna papekar att det finns skillnader i kunskapsresultat mellan olika skolor i kommunen. 
Motionarerna lyfter fram viktiga utvecklingsomraden inom utbildningsverksamheterna. Mycket 
av det som foreslas paihr inom nuvarande arbete, bade nationellt och lokalt. 

- Infora fler specialpedagoger 

Skolan ska ge alla elever mojligheten att utifiln sina egna forutsattningar nh de uppsatta 
kunskapsmhlen. Enligt Skolverkets statistik ligger Uppsala kommun lagre an riket och jamforbara 
kommuner nar det galler andelen larare med specialpedagogisk hogskoleexamen. Andelen i 
Uppsala är en minskning frail foregaende lask, en utveckling som aven ses nationellt. Regeringen 
presenterade i sin ekonomiska vkproposition den 15 april att satsningar ska &as for Oka antalet 
speciallamre och specialpedagoger. Det ska aven &as satsningar for att Oka antalet 
utbildningsplatser for forskole- och lagstadielarare. Utbildningsnamnden har beaktat detta i sin 
verksamhetsplan. 

- Centralisera bedomning av nationella prov och inrapportering av statistik till SCB 

mom forvaltningen finns en partsammansatt arbetsgrupp som sedan 2013 har arbetat for att 
minska larares arbetsbelastning. Insatser och htgarder har initierats inom fOrvaltningen. mom 
grundskolan och gymnasieskolan har htgarder vidtagits for att underlatta larares arbetsborda kring 
rattning av nationella prov. Konstateras kan, att trots insatser, visar en uppfoljning att arbetet 
kring nationella prov fortsatt är ett omrade att arbeta vidare med. Regeringen har aviserat aft man 
vill digitalisera mer av de nationella proven, ha mer av central rattning och fordela genomforandet 
over ket for att fa. en bate spridning. 

Utbildningsnamnden foljer regeringens arbete noga och ser for egen del om centralisering av 
bedomning av nationella prov dr nagot som Uppsala kommun kan infora oavsett vad som hander 
ph nationell niva. 

Det Ors flera insatser ph lokal niva for att minska administrationen. Bland annat undersoks alltid 
om uppgifter kan tas fran annat hall, genom synkronisering med &riga aktorer inom statistik och 
information, sh som Kolada, Skis Skolverket, Liv och Halsa ungs enkat, Statistiska centralbyrans 
insamling av data samt Skolinspektionens regelbundna tillsynsbesOk. 

- Inratta en pedagogisk utvecklingsenhet 

Inom tidigare Yard & bildnings division Utbildning och larande fanns en enhet som arbetade med 
skolutvecklingsfragor. I den nya forvaltningen har denna verksamhet lyfts in i en 



utvecklingsenhet som ska arbeta for att mota organisationens behov av utvecklingsinsatser och 
utvecklingsstod. Enhetens uppdrag kopplas till resultat och analys av forvaltningens uppfOljning 
av de pedagogiska verksamheterna. Tanken med den nya utvecklingsenheten är att den ska vara 
en flexibel organisation som anpassar sig utifran forskolors och skolors behov av stod. 

- 	Ge skolor med aterkommande problem att uppna malen med mojlighet att bli 
omstartsskolor 

Ett av utbildningsnamndens viktigaste uppdrag är att utjamna skillnader i elevernas 
fOrutsattningar att tillgodogora sig utbildningen. Sa som motiondrerna papekar finns det skillnader 
i kunskapsresultat mellan olika skolor i kommunen. For att komma tillratta med detta hays 
analyser av orsaker och att satsningar Ors pa organisations- och ldrarniva. For att folja resultat 
och kunskapsutveckling i ett 0-19-drsperspektiv har utbildningsforvaltningen initierat en 
samordning av ett systematiskt kvalitetsarbete mellan de olika skolformerna. 

Arbete kring identifiering av enheter med lag maluppfyllelse sker kontinuerlig for att identifiera 
stod- och utvecklingsbehov. De kommunala forsteldrartjanstema placeras strategiskt utifran 
skolors behov. mom den kommunala grundskolan finns exempel pa skolor som blivit 
omstartsskolor, i form av genomgripande atgarder, utifran bristande kvalitet och underskott i 
ekonomin. For att komma tillratta med de varierande skolresultaten och for att stodja skolor som 
har stone utmaningar an andra, hailer aven en ny resursfordelningsmodell pa att tas fram i 
kommunen. 

- 	Skapa ett gemensamt stod i kommunen for att forbattra genomstromningen, minska 
avhopp och undvika att elever ldmnar skolan med ofullstandiga gymnasiebetyg. 

Den minskade genomstromningen i gymnasieskolan är ett problem i Uppsala saval som i landet i 
stort. Det kommer att kravas stora insatser for att fa fler elever att slutfora en utbildning i 
gymnasieskolan. Detta konstaterar aven regeringen i direktivet infor inrattandet av en kommitte 
och sarskild utredare som ska analysera och foresla atgarder for att alla ungdomar ska paborja och 
fullfolja en gymnasieutbildning och darmed fa' de kunskaper som behovs saval i arbetslivet som 
for fortsatta studier. 

Uppsala lag ldgre an genomsnittet for riket och liknande kommuner ndr det galler 
genomstromning 2014. Resultatet varierar bade mellan skolor och mellan Icon pa samma skola. I 
skolan med den storsta skillnaden avseende Icon var det 83 procent av flickorna och 53 procent av 
pojkarna som fullfoljde sin utbildning inom 4 dr. I den regionala utvecklingsstrategin dr malet att 
minst 80 procent av gymnasieeleverna ska ha fullfoljt sin gymnasieutbildning inom fyra hr. 

Namnden har nyligen fattat beslut om dtgarder for att skapa en langsiktigt hallbar kommunal 
gymnasieskola vilket ger forutsattningar for att Oka elevemas maluppfyllelse. Detta ger en grund 
for en nystan for utvecklingen av gymnasieskolan i Uppsala. Malsattningen dr forbattrade 
pedagogiska resultat for samtliga enheter och for den kommunala gymnasieskolan som helhet. 

Samverkan for bra overgangar samt nara samarbete mellan de olika skolformerna optimeras for 
att undvika programbyten. Byten under forsta aret orsakar en forldngd gymnasieutbildning som i 
sin tur leder till okade kostnader for kommunen. Ett viktigt forebyggande arbete for att minska 
avhopp pa grund av felval till gymnasiet dr att det finns studie- och yrkesvdgledning pd alla 



grund- och gymnasieskolor. En handlingsplan kring studievagledning for lagstadiet, mellanstadiet 
och hogstadiet hailer pa att tas fram. 

Sammantaget kan konstateras att flera av de intentioner som motionarerna foreslar fangas upp av 
redan pagaende utvecklingsarbete inom utbildningsnamnden och att motionens syfte armed 
bevakas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det forandringsarbete som hanvisas till i foredragningen sker till viss del inom 
utbildningsnamndens befintliga budget. Ytterligare kostnader kan tillkomma utifran resultat av 
utredningen av inrattande av centralisering av bedomning av nationella prov. I vilken omfattning 
kostnader tillkommer far en eventuell utredning presentera. 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Pettersson 

Direktor 



Motion av Mohamad Hassan (FP) och Anna Mandl (FP) om fem-punktsprogram for en 
skola i topp i Uppsala kommun. 

Folkpardet liberalerna i Uppsala hat aktivt drivit pa forandringen av narrindotganisationen. KOp 
och sall-tnodellen avskaffades inom skolan och kulturomradet och en utbildningsnamnd hat 
bildats med ansvar fran forskola fill gymnasieskola. Del ar en reform som. vii Folkpartiet at 
mycket stolta och glada Over att ha genomfott. Nu vill Folkpartiet ta ett steg till och skapa annu 
battre fOrutsattningar for skolorna i Uppsala kommun. 

Lararna i Uppsala kommuns skolor agnar idag alltfOr mycket lid At annat an undervisning och fA.r 
damned inte tillriickligt med lid for sina clever. Lararnas arbetssituation innebar dessutom att det 
firms snalt tilltagen lid fOr pedagogiskt utbyte larare emellan. Jamforelser med andra OECD-
lander visar att larare i Sverige arbetat mycket, men arbetar ensamma. Larare i andra OECD-
hinder tillbringar Indian 15 och 25 timmar i veckan med att tillsamtnans analysera, diskutera och 
f6lja upp tesultat och pedagogik. Kollegialt larande gynnar elevernas kunskapsutveckling och 
utvecklar larama i deras yrkesroll. 

Gen.orn fern konkreta atgarder kan den riya utbildningsnamnden gOra det annu lattare for 
skolledare och larate att utveckla skolorna i Uppsala. Var malsattning ar en skola i topp dir 
eleverna nar malen. Folkpardet foreslar kommunfullmakdge besluta att: 

1. Infora iler specialpedagoger och speciallarartjanstet Stark skolornas kompetens gallande 
inlarningssvarigheter hos clever som behOver extra stOd. Uppsalas skolor ska bli annu battre pa 
att hjalpa clever med inlarningssvarigheter. 

2. Centralism bedOmningen av de nadonella proven och inrapporteringen av statisdk till SCB. 
Forenkla franvaroinrappotteringen till  CSN. Larate maste fA met rid till undervisning. Larare ska 
vara larate och inte byrakrater. 

3. Matta en pedagogisk utvecklingsenhet Erfarenheter och framgangsrika metoder, 'good 
practice' och forstelararnas kompetens ska spridas till  fler. Gemensamma system fOr systemadskt 
kvalitetsarbete underlattar for skolor att ha ett pedagogiskt utbyte. En utvecldingsenhet ger 
Uppsalas forskolor och skolor mojlighet att ta del av framgangsrika arbetsmetoder och den 
senaste forskningen fran universiteten. Kopplingen till universiteten starks genom ett met 
strukturellt samarbete med vata universitet. 

4. Skolor med kerkommande problem aft uppna malen ska fa bli omstartsskolor med stOd 
fran den pedagogiska utvecklingsavdelningen som ska ge battre processledning och stOd, 

5. Ett gemensamt stOd ska utvecldas i kommunen for att forbattra genomstrOmningen och 
minska a-vhopp och ofullstA.ndiga gymnasiebetyg. Elever som hat stor franvaro, hat valt fel 
gymnasieprogram eller hoppar av skolan maste snabbt fA stOd. 



Folkpattiet yrkar darfor att kornmunfullin.aktige ge den Jaya utbfidningsnarnnden i 
uppdrag att: 

- sakerstgla skolomas tillgang p specialpedagoger och speciaMrartjHnster 

- centralisera bedomningen a-v de n.ati.onella proven och inrapportering av stati.stik till  SCB 

ithitta en pedagogisk utvecklingsenhet enligt ovan 

ge skolor med Aterkommande problem att uppna m.gen mOjlighet att Hi omstartsskolor. 

- skapa et-t gernensamt stad i kommunen fOr att forbiittra genom.strOmningen, minska avhopp 
och undvika att elever limnar skolan med ofullstandig gymnasiebetyg. 

Mohatnad Hassan (FP) 
Anna 1Vianell (FP) 
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