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Avsnitt 3.6 – Alternativ 1: Förskoleklassen blir obligatorisk
Kommunen tillstryker förslag ”alternativ 1”att förskoleklassen ska bli
obligatorisk för alla sexåringar och att eleverna ska ha skolplikt.
Detta ligger i linje med kommunens förskoleklassverksamhet. I förvaltningens
budget tar man hänsyn till att en stor andel förskolebarn kommer att gå i
förskoleklass. I dagsläget är drygt 96 procent av barnen inskrivna i
förskoleklass, vilket visar att förslag ”alternativ 1” inte kommer att ha någon
större påverkan på kommunens skolverksamhet. Detta eftersom den
nuvarande verksamheten i dagsläget är anpassad till att sexåringarna går i
förskoleklass tre timmar per dag med efterföljande fritidsverksamhet. De flesta
elever erbjuds därför i dagsläget näringsriktiga och kostnadsfria måltider
varför detta inte skulle komma att bli en extra kostnad för kommunen.
Avsnitt 6.2 – Förlängd skolplikt
Kommunen tillstryker förslaget om förlängd skolplikt. Utredningens förslag
berör elever i grundskolan och specialskolan som inte blivit behöriga till ett
nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan och i viss mån deras
vårdnadshavare. Kommunen har redan idag kostnader för flertalet av de elever
som inte är behöriga till gymnasieskolan, eftersom dessa frivilligt går på
introduktionsprogram. Genom förslaget förlängd skolplikt får kommunen fler
verktyg att använda när det gäller att stödja elever som inte är behöriga till
nationellt program på gymnasieskolan.
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Avsnitt 6.3 – Lovskola
Kommunen tillstryker förslaget om lovskolan. Lovskola ska erbjudas elever i
årskurs 9 som riskerar att inte nå kunskapskraven eller efter årskurs 9 inte är
behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan samt elever i årskurs 8
som riskerar att inte bli behöriga. Kommunen bedriver en gemensam
sommarlovskola för de kommunala skolorna och den omfattar ett tjugotal
elever i åk 8 och 9. Det handlar om elever som saknar godkänt i ett eller flera
ämnen.
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