TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-08
1 (2)
Dnr :88357
Bildnings- och omsorgsförvaltningen
Annelie Fischer | Bildnings- och omsorgschef
033-430 56 10 | annelie.fischer@bollebygd.se
Bildnings- och omsorgsnämnden

Kvalitetsrapport nyanländas lärande
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
Ärendet
Skolverket fick den 10 juni 2015 i uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet
för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska (U2015/3356/S).
Skolverket ska genomföra systematiska insatser i syfte att stärka huvudmännens förmåga att på kort
och lång sikt erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet med målet att
förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever. Målgrupper för insatserna är
huvudmän, rektorer, lärare i alla ämnen, modersmålslärare, studiehandledare på modersmålet samt
annan personal inom grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasieskolans
introduktionsprogram. Uppdraget ska pågå under perioden 2016-2019.
Syftet med Skolverkets insatser är att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever och
elever med annat modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är att
förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för nyanlända elever, och elever med annat
modersmål än svenska, inom grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasieskolans
introduktionsprogram.
Insatser Skolverkets långsiktiga insatser är på två nivåer – riktade och generella. De riktade är till
kommuner som under snare år har tagit emot ett stort antal nyanlända. De generella insatserna
kommer att omfatta ett brett spektrum av insatser, som riktar sig till samtliga huvudmän och skolor,
samt alla nivåer i styrkedjan i de obligatoriska skolformerna och gymnasieskolans
introduktionsprogram. Det är viktigt att huvudmannens och rektorns val av generella insatser bygger
på en nulägesanalys som har gjorts i verksamheten. Denna nulägesanalys genomfördes i Bollebygds
kommun under hösten 2016.
Samordnare Skolverket har erbjudit samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare för att
organisera och tillvarata våra kompetensutvecklingsinsatser, för att stärka kvalitén i utbildningen för
nyanlända elever. I nuläget har 277 huvudmän tackat ja till erbjudandet. I Bollebygds kommun har
utvecklingsledare, Eva Westlund fått uppdraget att samordna Skolverkets insatser.
Beslutsunderlag
- Nyanländas lärande, tjänsteskrivelse 2017-05-08
- Kvalitetsrapport nyanländas lärande, 2017-03-07
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