
 
 
 
    
    
 

 
  

 

Nyheter Sveriges skolchefer 
Ett urval av de nyheter som har publicerats på regeringens hemsida under sommaren. 
  
Lagrådsremiss: Ökad tydlighet om politisk information i skolan 
 

” Skolan är ingen allmän plats, utan elevers och lärares arbetsmiljö måste sättas i första rummet. 
Utgångspunkten är därför att partierna ska bjudas in på skolans villkor. Lagrådsremissen innehåller ett 
förslag om att införa en ny paragraf i skollagen som klargör vad som ska gälla när politiska partier bjuds 
in till skolan.” 
 
”Det nya förslaget innebär att rektor ska kunna begränsa inbjudan till demokratiskt valda partier som 
sitter i riksdagen, kommunfullmäktige (inklusive landstings- eller regionfullmäktige) eller 
Europaparlamentet. Rektor kan även göra ett annat urval förutsatt att det görs på objektiva grunder.” 
 
Om ett urval av politiska partier har bjudits in till en skola så behöver inte andra politiska partier som har 
anmält intresse för att medverka ges en sådan möjlighet. Rektor får dock besluta att eleverna, som ett led i 
utbildningen, ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del av politisk information från andra partier. 
 
Kravet på objektivitet är reglerat i grundlagen och innebär att skolor inte får utesluta ett parti enbart på 
grund av att det har åsikter som uppfattas som odemokratiska eller inte delar skolans värdegrund. 
Samtidigt betonas i lagrådsremissen att skolan har ett ansvar att arbeta med demokrati och mänskliga 
rättigheter.” 
  
Regeringen föreslår att bestämmelserna ska börja tillämpas under våren 2018, och avsikten är att 
Skolverket samt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska få i uppdrag att tillhandahålla 
stödmaterial till skolorna om hur bestämmelserna ska tillämpas.”  
Publicerad 01 september 2017 
 

Länk till lagrådsremissen: 
http://www.regeringen.se/4a5757/contentassets/2c7d4d9b1e734a82b14458012e8410c5/politisk-
information-i-skolan.pdf 

 
Lagrådsremiss om skolstart vid sex års ålder 
 
”Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). Det föreslås att skolplikten för barn 
bosatta i Sverige ska inträda ett år tidigare än i dag, det vill säga redan höstterminen det kalenderår då barnet 
fyller sex år. Skolplikten i Sverige förlängs därmed med ett år och blir i regel tioårig.” 
  
”Skolplikten ska normalt börja fullgöras i förskoleklassen som blir en obligatorisk skolform inom skolväsendet. 
Därefter ska skolplikten fullgöras i grundskolan, om inte barnet ska tas emot i sameskolan, specialskolan eller 
grundsärskolan. 
Enskilda huvudmän som redan är godkända som huvudmän för fristående förskoleklasser, bör med automatik 
även fortsättningsvis få anordna obligatoriska förskoleklasser. 
 
Eleverna i förskoleklassen ska få rätt till kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider. De ska också få rätt till 
kostnadsfri skolskjuts på samma villkor som grundskoleelever. 
Skolsystemet ska ha en viss flexibilitet. Ett barn ska få tas emot tidigare i förskoleklassen liksom i årskurs 1 i 
grundskolan och motsvarande skolformer under vissa förutsättningar, om barnets vårdnadshavare önskar det. 
Efter begäran av ett barns vårdnadshavare ska ett barn också kunna få skolplikten uppskjuten ett år om det finns 
särskilda skäl. 



 
 
 
    
    
 
 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och ska tillämpas första gången på utbildning från och 
med höstterminen 2018” Publicerad 07 augusti 2017. 
 
Länk till lagrådsremissen: 

http://www.regeringen.se/4a25bf/contentassets/1562f389bc444dd6bffb9584f7b21248
/skolstart-vid-sex-ars-alder.pdf 

Lagrådsremiss om digitalisering av nationella prov 
  

”För att effektivisera det nationella stödet för kunskapsbedömning och betygssättning föreslår regeringen 
att de nationella proven och bedömningsstöden digitaliseras. Digitalisering ska minska arbetsbördan och 
därmed frigöra tid för lärare till undervisning. Lagrådsremissen innehåller också förslag om att resultatet 
på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättning, att proven ska anonymiseras och att någon 
annan än den undervisande läraren ska bedöma proven. Dessa ändringar kommer att öka likvärdigheten 
och rättvisan i kunskapsbedömningen av enskilda elever.” 
 
”Regeringen föreslår också att syftet med de nationella proven ska renodlas till att vara huvudsakligen 
betygsstödjande.”   
  
”Lagförslagen föreslås träda i kraft den 29 juni 2018 och arbetet med digitalisering är redan påbörjat. 
Uppsatsdelarna i nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska kommer att skrivas på 
dator redan från och med höstterminen 2018.” 
Publicerad 29 juni 2017 

 
Länk till lagrådsremissen: 
http://www.regeringen.se/49f639/contentassets/14151916328647158344225defd0a6
e7/nationella-prov--rattvisa-likvardiga-digitala.pdf 
 
Lagrådsremiss om åtgärdsgarantin för läsa, skriva och räkna  
  

”Genom åtgärdsgarantin garanteras att elever i behov av stöd upptäcks tidigt och får de insatser som de 
behöver för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Åtgärdsgarantin är uppfylld när skolorna har 
genomfört den av garantin reglerade kartläggningen och analysen, planerat och vidtagit de stödåtgärder 
som behövs samt följt upp åtgärderna och överfört resultatet av uppföljningen till ansvarig lärare i 
kommande årskurs.”  
 
”I lagrådsremissen föreslås att det införs bestämmelser i skollagen om en åtgärdsgaranti i förskoleklassen 
och lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Genom åtgärdsgarantin ska det säkerställas 
att alla elever som behöver stöd, redan från förskoleklass får individuellt utformade stödinsatser för att nå 
de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk och matematik.”  
 
Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2018.  
Publicerad 16 augusti 2017. 

 
Länk till lagrådsremissen: 
http://www.regeringen.se/4a3c7a/contentassets/8b3616489504408f89f12036cf2a64e5/lasa-skriva-rakna--en-
atgardsgaranti.pdf 
 
Remiss om utökning av gymnasieskolans yrkesprogram för grundläggande 
behörighet 
 



 
 
 
    
    
 

”I promemorian föreslås att kurser som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning som 
påbörjas på grundnivå ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Många elever har dock andra 
planer än att studera vidare och ser inget behov av att läsa kurser som ger grundläggande behörighet. 
Därför ska elever på yrkesprogram ha rätt att välja bort sådana kurser. Kraven för en examen från ett 
yrkesprogram ska inte heller höjas. 
 
Förslaget i denna promemoria innebär att yrkesprogrammens omfattning ska utökas till 2 700 eller 2 800 
gymnasiepoäng (beroende på i vilken utsträckning behörighetsgivande kurser redan ingår obligatoriskt i 
programmet). Den garanterade undervisningstiden för yrkesprogram föreslås utökas i motsvarande 
omfattning. 
Dessutom föreslås att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Ämnet ska 
omfatta 50 gymnasiepoäng. Gymnasiearbetet ska också omfatta 50 gymnasiepoäng, i stället för som i dag 
100 gymnasiepoäng. 
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas första gången på utbildning 
som påbörjas efter den 30 juni 2019. De förordningsförslag som avser ändrade hänvisningar till 
skollagens bilagor föreslås dock träda i kraft redan den 1 juli 2018.”  
Publicerad 07 september 2017 

 
Länk till promemoria: 
http://www.regeringen.se/4a5338/contentassets/c92bb3c941e7477da5d0797ab01bccad/okade-mojligheter-till-
grundlaggande-behorighet-pa-yrkesprogram-och-ett-estetiskt-amne-i-alla-nationella-program.pdf 
 
 
Lagrådsremiss om obligatorisk prao i högstadiet 
 

”Alla elever bör få likvärdiga möjligheter att skaffa erfarenheter inför kommande val av utbildning och 
yrkesinriktning. Därför har regeringen i dag beslutat om en remiss till Lagrådet (Stärkt koppling mellan 
skola och arbetsliv) med förslag om att obligatorisk prao återinförs i grundskolan och specialskolan.” 
 
”För att öka jämlikheten i skolan och ge alla elever möjlighet att prova på yrkeslivet vill regeringen införa 
bestämmelser i skollagen om att alla skolor ska erbjuda sina elever prao i minst tio dagar. Praon kan 
förläggas när som helst under grundskolans årskurs 8 eller 9, respektive specialskolans årskurs 9 eller 
10.” 
 
”I remissen lämnar regeringen också förslag till bestämmelser i skollagen om att omfattningen av det 
arbetsplatsförlagda lärandet tydliggörs i utbildningskontrakten för elever på gymnasial lärlingsutbildning. 
Motsvarande utbildningskontrakt föreslås införas för elever i gymnasiesärskolan som genomgår 
gymnasial lärlingsutbildning.” 
  
”De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. När det gäller prao ska bestämmelserna 
inte gälla de elever som hösten 2018 påbörjar årskurs 9 i grundskolan, respektive årskurs 10 i 
specialskolan, enligt förslaget.” 
Publicerad 24 augusti 2017 

 
Länk till lagrådsremissen: 

http://www.regeringen.se/4a48e1/contentassets/c411991abe254fdeacf2f3bd3b97d348/starkt-koppling-
mellan-skola-och-arbetsliv.pdf 

Utredning som ska analysera skolornas arbete med stöd och elevhälsa 
 

”En särskild utredare ska bland annat kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och 
lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever, såväl flickor som pojkar, att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås.”  
”Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2019.” 



 
 
 
    
    
 

Publicerad 20 juli 2017 
 
Ökad behovsstyrd resursfördelning mm. 
 

” Av de 5 miljarder kronor som regeringen nu vill investera i välfärden 2018 kommer utöver tidigare 
investerade medel 1,5 miljarder att avsättas till skolan med fokus på att i större utsträckning fördela 
resurser utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund, för att på så sätt nå förbättrade kunskapsresultat i 
alla grupper. 
Många huvudmän får därmed betydande resursförstärkningar t.ex. att fördela lärar- och skolledarresurser, 
minska klasstorlekar, öka lärartätheten eller stärka kompetensutvecklingen.” Publicerad 18 juni 2017  
 

Försöksverksamhet med branschskolor  

”Försöksverksamheten innebär att en huvudman för utbildning på ett yrkesprogram inom gymnasieskolan eller 
för kommunal vuxenutbildning, enligt skollagen, med bibehållet huvudmannaskap får sluta avtal med en 
branschskola om att skolan utför vissa uppgifter inom sådan utbildning (entreprenad). Endast en kommun, ett 
landsting eller en enskild fysisk eller juridisk person som uppfyller vissa villkor ska efter ansökan till Skolverket 
kunna godkännas som branschskola. 

Syftet är att huvudmän ska ges bättre möjligheter att erbjuda yrkesutbildning inom små yrkesområden 
även om skolan själv inte har ett tillräckligt stort elevunderlag för att anordna hela utbildningen i egen 
regi. Vissa yrkeskurser ska då kunna ges på en branschskola där eleverna kan läsa delar av sin 
yrkesutbildning. På det sättet ges elever förbättrade möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden 
där det finns goda möjligheter till inträde och etablering på arbetsmarknaden. 
Lagen träder i kraft den 1 augusti 2017. Försöksverksamheten ska påbörjas höstterminen 2018 och pågå i 
fem år.” Publicerad 15 juni 2017. 
 

 
Utbyggnad av yrkesutbildning för vuxna 
 

”Regeringen vill att fler ska få chansen att skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning, komplettera sin 
gymnasieutbildning eller omskola sig till ett nytt yrke. Regeringen satsar därför ytterligare drygt 400 
miljoner kronor 2018 för 7 750 platser inom regionalt yrkesvux. Av dessa är 1 000 platser vikta till 
yrkesförarutbildning.” 
 
”Utöver satsningen på fler utbildningsplatser föreslår regeringen även att resurser avsätts i syfte att stärka 
kvaliteten i utbildningarna och att ge bättre förutsättningar för att bredda utbudet av utbildningar. För 
detta ändamål föreslår regeringen att 315 miljoner kronor tillförs för 2018 och 340 miljoner kronor 
årligen därefter.” 
 
”Utökningen av antalet platser till yrkesförare med ytterligare 1000 platser syftar till att ge kommunerna 
möjlighet att möta en ökad efterfrågan på utbildningsplatser inom transportnäringen.”   
”Till platser tillkommer även medel för tillhörande studiemedel omfattande 718 miljoner kronor.”  
Publicerad 05 september 2017 

 
Miljonstöd till kostnadsfria lovaktiviteter 

”Regeringen ger därför fler barn möjlighet till kostnadsfria aktiviteter under skolloven och avsätter för 
detta 250 miljoner kronor per år under en treårsperiod.”  
 
”Satsningen sker utöver den redan befintliga sommarslovssatsningen på 200 miljoner kronor per år som 
löper 2016-2019.” 
 
”Medlen kommer att fördelas av Länsstyrelserna till sökande kommuner och riktar in sig på barn mellan 



 
 
 
    
    
 

6-15 år. Även sommarslovssatsningen kommer framöver att skötas av Länsstyrelserna.” 
 ”Satsningen kommer att pågå under 2018 – 2020.”  
Publicerad 31 augusti 2017 

 

 
Diverse pressklipp som kan vara av intresse 
 
Förslag om att förskolechefer ska kallas rektorer. 
http://chefochledarskap.se/snart-kan-forskolechefer-fa-kalla-sig-rektorer/ 
 
http://www.skolledarna.se/Skolledaren/Artikelarkiv/2017/forskolechef-ska-bli-rektor/ 
 
 
Var tredje chef bytte jobb 
Andel skolledare som bytt skolenhet mellan 2014/15 och 2015/16: 

Gymnasium 19 procent 

Grundskola 23 procent 

Förskola 30 procent 

http://chefochledarskap.se/var-tredje-chef-bytte-jobb/ 
 
 
Höga lönepåslag för skolledarna 
http://chefochledarskap.se/hoga-paslag-for-skolledarna/ 
 
 
Skolverkets nya chef Peter Fredriksson är intervjuad i Lärarnas tidning 
http://lararnastidning.se/skolverkschefen-drommer-om-att-vara-larare/ 
 
 
Ny myndighet ska sprida kunskap om arbetsmiljö 
 http://lararnastidning.se/ny-myndighet-ska-sprida-kunskap-om-arbetsmiljo/ 
 
 
 


