PM Rotel IV (Dnr KS 2018/1403)

Anmälan om svar på remiss om förslag till ändring i
föreskrifter om nationella prov i grundskolan,
sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan samt
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och SFI
läsåret 2018/2019
Remiss från Skolverket
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Föredragande borgarrådet Lotta Edholm anför följande.
Ärendet
Skolverket har identifierat skolornas möjlighet att genomföra de nationella proven
vid olika tidpunkter på dagen som en risk och bidragande faktor till otillåten
spridning av de nationella proven. Skolverket föreslår därför fastställande av
provtidpunkt för vårterminen 2019.
Därutöver föreslår Skolverket att benämningarna av proven för de olika
skolformerna anpassas så att tidigare benämningar av proven, exempelvis nationella
ämnesprov och nationella kursprov, ändras till ”nationella prov” i enlighet med
gällande förordningar.
Staden har skickat in stadsledningskontorets tjänsteutlåtande till Skolverket som
svar på remissen.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret ställer sig i huvudsak positiv till föreslagna förändringar i
föreskrifterna om de nationella proven. Stadsledningskontoret delar Skolverkets
bedömning att en förutsättning för att syftet ska uppnås är att proven inte är kända i
förväg. Stadsledningskontoret har ingen synpunkt på förslaget om att göra
benämningarna av de nationella proven i föreskrifterna för respektive skolform mer
enhetliga.
Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
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Anmälan om svar på remissen godkänns.

Stockholm den 15 november 2018
LOTTA EDHOLM
Bilagor
1. Bilaga 1 Ändringsföreskrifter ämnesprov grundskolan
2. Bilaga 2 Ändringsföreskrifter ämnesprov specialskolan
3. Bilaga 3 Ändringsföreskrifter ämnesprov sameskolan
4. Bilaga 4 Ändringsföreskrifter kursprov gymnasieskolan
5. Bilaga 5 Ändringsföreskrifter kursprov
6. Bilaga 6 Ändringsföreskrifter slutprov Sfi
7. Bilaga 7 Konsekvensutredning ändringsföreskrifter nationella prov
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Skolverket har identifierat skolornas möjlighet att genomföra proven vid olika
tidpunkter på dagen som en risk och bidragande faktor till otillåten spridning av de
nationella proven.
Skolverket föreslår därför fastställande av provtidpunkt för vårterminen 2019.
Förslaget innebär att proven ska påbörjas samtidigt på samtliga skolenheter, klockan
09.00 på angivet datum. Förslaget ska gälla de nationella proven i grundskolans
årskurs 9, specialskolans årskurs 10 och i gymnasieskolan. När det gäller prov som
genomförs inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå föreslås att dessa
tidigast får påbörjas klockan 09:00 på det föreskrivna första provdatumet.
Om det finns särskilda skäl kan rektor besluta om att ett nationellt prov får
genomföras vid en senare tidpunkt eller annat datum än det som Skolverket bestämt.
Resor, idrottsdagar eller annan planerad verksamhet utgör, enligt Skolverket, inte
särskilda skäl eftersom provdatum beslutas och publiceras med god framförhållning.
Därutöver föreslår Skolverket att benämningarna av proven för de olika
skolformerna anpassas så att tidigare benämningar av proven, exempelvis nationella
ämnesprov och nationella kursprov, ändras till ”nationella prov” i enlighet med
gällande förordningar.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 15 oktober 2018 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsledningskontoret ställer sig i huvudsak positiv till föreslagna förändringar i
föreskrifterna om de nationella proven.
Det huvudsakliga syftet med de nationella proven är att stödja en likvärdig och rättvis
bedömning och betygssättning. Stadsledningskontoret delar Skolverkets bedömning att en
förutsättning för att syftet ska uppnås är att proven inte är kända i förväg och förslaget att i
föreskrift fastställa provtidpunkt för vissa årskurser och skolformer gagnar detta.
Precis som remissens konsekvensbeskrivning lyfter fram kan förändringen kräva vissa
lokalanpassningar och schemaomläggningar för skolenheterna vilket bör kunna avhjälpas
genom god tid för planering.
Stadsledningskontoret har ingen synpunkt på förslaget om att göra benämningarna av de
nationella proven i föreskrifterna för respektive skolform mer enhetliga.
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