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Utbildningsnämnden 

Motion av Anna Manell (L) om att avsätta förstelärare för arbete 
med särskilt begåvade barn 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att bifalla motionens första att-sats, samt 
 
att  i övrigt besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
Ärendet 
Anna Manell (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträden 25 januari 
2016, att: 
 

- Handlingsplanen för särbegåvade elever följs upp. 
 
- Förstelärare på grundskolenivå och gymnasienivå viks åt att arbeta med särbegåvade 

barn. 
 
Motionen återges som bilaga. 
 
Utbildningsnämnden delar uppfattningen att det är angeläget att lärare har tillräcklig kunskap 
för att kunna identifiera och anpassa undervisningen för elever som har särskild begåvning. 
Uppsala kommun utarbetade 2014, som nämns i motionen, i samarbete med andra kommuner 
samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en handlingsplan för arbetet med särskilt 
begåvade elever.  Planen är ett stöd för lärare och beskriver strategier för att höja 
motivationen hos de aktuella eleverna. Under våren 2016 kommer planen att revideras för att 
begrepp och innehåll ska vara anpassade till Skolverkets material om arbete med särskilt 
begåvade elever. 
 
Ytterligare arbete krävs för att göra planen känd hos berörda medarbetare. Under hösten 2016 
kommer ytterligare insatser ske där förstelärarnas särskilda kompetens kommer att tas tillvara. 
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Därefter förväntas varje skolenhet, främst genom rektor, elevhälsa och förstelärare, bedriva ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete för att stärka samtliga lärares förmåga att utmana och 
tillvarata särskilt begåvade elevers intressen och behov. En uppföljning av handlingsplanen 
planeras ske våren 2017.  
 
Det finns i kommunen en gemensam uppdragsbeskrivning för alla förstelärare. Därutöver har 
samtliga förstelärare en individuell plan utifrån prioriterade mål på skolenhetsnivå eller 
övergripande nivå. Exempel på övergripande nivå är att driva ämnesutveckling genom 
kommunövergripande ämnesnätverk. Uppdraget innebär att utveckla undervisningen inom 
ämnet för alla elever, också för elever som behöver särskilda utmaningar. Förstelärarnas 
uppdrag är alltså inte inriktade på särskilda elevgrupper utan tar sikte på lärares uppdrag att 
möta alla elever. Utbildningsnämnden bedömer att det bredare uppdraget och kopplingen till 
respektive skolenhets utvecklingsarbete bättre gagnar undervisningens kvalitet för alla elever.  
 
Den gemensamma uppdragsbeskrivningen för förstelärare kommer att revideras under våren 
2016. Utbildningsnämnden avser att vid revideringen kommer förstelärarnas uppdrag 
förtydligas vad avser arbetet med särskilt begåvade elever.  
 
Sammanfattningsvis gör utbildningsnämnden bedömningen att undervisningen för elever med 
särskild begåvning bäst gynnas genom ett utvecklingsarbete som drivs av alla förstelärare i 
samspel med rektorn och elevhälsan vid varje skolenhet. Handlingsplanen som ska fungera 
som ett stöd i det pedagogiska utvecklingsarbetet följs upp våren 2017.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
 
Utbildningsförvaltningen 
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