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Motion om att införa central rättning av nationella prov

Förslag till beslut

Vi föreslär kommunfullmäktige besluta

att Sundsvalls kommunala grundskolor ska införa central rättning av nationella prov.

att ge barn- och utbildningsnämnden (BUN) i uppdrag att under 2019 utreda och organisera denna
verksamhet för införande från höstterminen 2020

att de kostnader som detta medför tillförs BUNs budget

att de fristående skolorna erbjuds att inga i denna verksamhet.

Bakgrund

Många lärare vittnar om en omfattande administrativarbetsbörda, som gar ut över huvuduppdraget _
undervisning. En viktig del i denna arbetsbörda är genomförandet av de olika nationella proven. Nationella
prov genomförs årligen i årskurs 3, 6 och 9.
Det främsta syftet med de nationella proven är att de ska bidra till en rättvis och likvärdig bedömning och
betygssättning i hela landet. Alla elever i Sverige gör samma provoch far på sa sätt samma möjlighet att visa
sina kunskaper. Det står också i lagar och regler om skolan att läraren ska använda de nationella proven som
stöd när han eller hon sätter en elevs betyg.

Förberedelser, genomförande och efterarbete för dessa prov är omfattande och påverkar både de direkt
inblandade lärarnas arbetsbörda, liksom ofta annan verksamhet vid skolan. För att minska denna
arbetsbörda, men även för att fa en mer likvärdig bedömning kan en lösning vara att införa en central
bedömning av de nationella proven inom den kommunala skolan i Sundsvall.

Den personal som behövs för rättningen kan vara t.ex. tidigare lärare som nu arbetar med andra uppgifter
liksom pensionerade lärare.

Förslag

Liberalerna föreslår att det inom den kommunala grundskolan införs central rättning av de nationella proven.
Detta är en omfattande omläggning av nuvarande provverksamhet vid skolorna och kräver ett noggrant
förarbete för att avsedda resultat ska uppnås.

I vårt förslag till beslut ligger därför att genomförandet utreds under 2019 för att finnas infört till höstterm inen
2020. Liberalerna menar att även de fristaende skolorna skall erbjudas att delta i denna verksamhet. De får i
sa fall betala sin andel av kostnaderna som uppstar. De kostnader som vi har inarbetat i vårt budgetförslag är,
utredning och förarbeten 0,5 mkr (ar 2019) och verksamheten 3 mkr/år (fran och med 2020).
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