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Resultat läsåret 2016/2017
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet
Ärendet
Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får
eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget
sätts. Det är med slutbetyget elever söker vidare till gymnasieskolan
När lärare sätter betyg utvärderar de allsidigt varje elevs kunskaper i förhållande till
kunskapskraven. Betyget som läraren sätter ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt
kunnande vid tiden för betygssättningen. Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F.
A-E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat. Betygssteg
F ger 0 poäng, E ger 10 poäng, D ger 12.5, C ger 15, B ger 17.5 och A ger 20 poäng.
Att sätta betyg är att bedöma med vilken kvalitet en elev gör och visar det som beskrivs i
kunskaps-kraven. Den här bedömningen gör läraren i slutet av en termin.
Om det inte finns underlag för att bedöma en elevs kunskaper i ett ämne, på grund av att
eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (–) i
betygskatalogen och i betygsdokumenten. Om läraren däremot har underlag för att
bedöma elevens kunskaper, men kunskaperna inte räcker för ett godkänt betyg, ska
läraren sätta betyget F. Skillnaden mellan streck och F är alltså att streck inte är ett betyg.
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En lärare som saknar lärarlegitimation får inte sätta betyg självständigt utan ska göra det
tillsammans med en legitimerad lärare. Båda lärarna ska då signera i betygskatalogen. Om
de två lärarna som ska sätta betyg tillsammans inte kan enas om betyget har den
legitimerade läraren företräde och sätter betyg, under förutsättning att den legitimerade
läraren har behörighet att undervisa i det aktuella ämnet. Om den legitimerade läraren
inte har ämnesbehörighet sätter rektorn betyg.
Beslutsunderlag
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