Förslag: Individualiserad utbildning, egen klass.
-Johan Mårtensson (M)

Bakgrund:
Alla elever har rätt till ledning och stimulans inom våra skolor i Sverige. Det betyder att vi skall
hjälpa varje elev individuellt att uppnå kunskapsmålen.
Alla elever har olika förutsättningar och har olika typer av behov för att lyckas. Det finns två olika
typer av insatser man kan ge till elever som har svårt att lyckas i klassrumsmiljö. Dels är det extra
anpassning eller särskilt stöd.
Det som jag riktar mig in på är särskilt stöd. En varaktig egen klass som är mindre men även har
lärare som kan hantera elever med behov av extra stöd.
Dessa egna klassar har ett eget schema och fungerar precis som vilken annan klass som helst fast
dom är mindre med högre täthet av pedagoger/lärare än andra klasser. Det är av yttersta vikt att
dessa klasser har ett normalt namn som andra klasser så det finns en gemenskap till andra.
Om vi kan hjälpa elever nå en högre kunskap och komma närmare eller till och med nå
kunskapsmålen är detta en stor vinst för oss som samhälle. Det betyder att vi kommer få en
fungerande elev med fullständiga betyg ut i arbetslivet.
Enligt (3 kapitlet 2 § och 5–12 §§ skollagen och proposition 2013/14:148 Vissa skollagsfrågor, sidan
25-29) så påtalas att det handlar om elevens möjlighet att nå kunskapsmålet, inte vilken diagnos
elev har som måste vara grunden i om särskilt stöd hen skall få.
Enligt (3 kapitlet 5 § och 7-12 §§ skollagen, 9 kapitlet 6 § gymnasieförordningen samt proposition
2013/14:160 Tid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram,
sidan 38 samt Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram,
sidan 11) så handlar det om lärare och övrig personal skall göra en bedömning om det finns elever
som har behov av extra anpassningar. Om denna extra anpassning ej skulle räcka åligger det
Rektorn att ta över ärendet för att se om eleven behöver särskilt stöd.
Jag föreslår att vi öppnar upp en extra fond för särskilt stöd – egen klass, skola. Där skolan får en
bestämd summa varje termin för dessa mindre klasser.
Jag föreslår även att vi lägger fram en möjlighet för skolorna att vid behov inte agera tvingande
utan att förklara för elev samt föräldrarna att detta kommer gynna elevens strävan att nå
kunskapsmålen.
Mitt förslag handlar om skolformerna grundskolan samt gynmasieskolan.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att1- Moderaterna i Lerum ställer sig positiva till individualiserad utbildning, egen klass.
Att2 – Moderaterna i Lerum driver frågan om individualiserad utbildning, egen klass i Lerums
kommun i valrörelsen inför valet 2022.
Att3 - styrelsen för Moderaterna Lerum får i uppdrag att utse en ledamot som aktivt ska verka för
individualiserad utbildning, egen klass i Lerums kommun.
Att4- styrelsen för Moderaterna i Lerum får i uppdrag att lägga en motion om individualiserad
utbildning, egen klass. Denna skall skickas till nästkommande Moderata förbundsstämma.
Att5 – Moderaterna i Lerum verkar för att Lerums kommun avsätter finansiella medel till en fond
där grundskola samt gymnasieskolan kan söka ekonomiskt stöd för finansiering av mediautrustning.

