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Kommunfullmäktige 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionens första att-sats, samt 
 
att i övrigt besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
Reservation 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 
 
I avgörandet deltagande  
Maria Gardfjell (MP), Erik Pelling (S), Caroline Andersson (S), Ulrik Wärnsberg (S), Gustaf 
Lantz (S), Eva Christiernin (S), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmari Waldau (V) 
Therez Olsson (M), Carolina Bringborn Anadol (M), Marcus Lagerqvist (M), Mohamad 
Hassan (L), Anne Lennartsson (C), Jonas Segersam (KD). Simon Alm (SD) 
 
Uppsala 14 september 2016  
Marlene Burwick/Ingela Persson 
 
 
Ärendet 
Anna Manell (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 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 1. 
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Nämndbehandling 
Utbildningsnämnden har den 1 juni 2016 föreslagit att motionens första att-sats bifalles och 
att motionen i övrigt besvaras med föredragningen i ärendet. Förvaltningens föredragning 
sammanfaller med kommunstyrelsens. Protokollsutdrag återges som bilaga 2. 
 
Föredragning 
Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 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. 
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 är 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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-01 

§ 114 

Motion av Anna Manen (L) om att avsätta förstelärare för arbete med särskilt begåvade 
barn, UBN-2016-2083 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionens första att-sats 

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. 

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. Han  dlingsplanen som ska fungera 
som ett stöd i det pedagogiska utvecklingsarbetet följs upp våren 2017. 

Motionen återges som bilaga i ärendet. 

Yrkanden 
Anna Manen (L) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Anna Manell (L) yrkande om bifall till motionen i sin helhet mot eget 
yrkande och fmner bifall för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion av Anna Manen (L) om att avsätta försteläråre för arbete med särskilt begåvade barn. 

Justerandes sign 

I 

	
Utdragsbestyrkande 



upenifi UTBILDNINGSNÄMNDEN 

1(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sarnmanträdesdatum: 2016-06-01 

Plats och tid: Utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15.00 —  18.45 
Beslutande: 	Caroline Andersson, ordf 

Elin Steninge (3/2) 
Christopher Lagerqvist (M), 2:e vice ordf 
Mattas Kristenson (S) 
Gunilla Ofiner (S) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Agneta Boström (S) 
Madeleine Andersson (M) 
Reidar Andersson (M), to m § 108 
Gabriella Lange (M), fr o m § 109 
Lennart Köhkr (MP) 
Sverker Åslund (V) 
Unn Harsem (C) 
Anna Manen (L) 
Pär Sehlstedt (SD) 
Martin Wisell (KB) 

Ersättare: Klas-Herman Lundgren (S) 
Awring Koyi (S) 
Reidar Andersson (M), 
Fredrik Hultman (M) 
Kajsa Ragnarsson (V) 
Clemens Lilliesköld (V) 
Oscar Matti (L) 
Anna Johansson (C) 
Felicia Sundmark (KB) 

Övriga 
deltagare: 

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör, Annbritt Öqvist chef systemstöd, Katarina Håkansson, 
koordinator, Birgitta Najafi ekonomichef, Malin Dal Barosen kommunikationsstrateg, Erik Ojala 
chef gymnasieskolan, Gitt Näsberg chef fdrskolan, Birgit Mikaelsson verksamhetschef konsultativt 
stöd, Omar Hijazi enhetschef antagningsenheten, Eva Simonsson chefsekonom, Berit Svantesson 
HR-chef 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

Christopher Lagerqvist 	Paragrafer: 89 - 116 

Stationsgatan 12 Uppsala 
. 	_ 

Caroli e Andersso i ordförande 

 

Christopher Lagerqvist, justerare 

 

Solweig Wikto sson, sekreterare 

  

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: 	 Utbildningsnämn  den 

Datum: 	 2016-06-01 
	

Sista dag att överldaga: 	2016-07-01 

Anslag sätts upp: 2016-06-10 
	

Anslaget tas ner: 	2016-07-02 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 	www.uppsala. se  och utbildningsförvaltningen, Stationsgatan 12 

 

Underskrift: 
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