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Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om underlag för
bedömning av nyanlända elevers kunskaper
Statens Institutionsstyrelse (SiS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på
Skolverkets förslag till nya allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. SiS ställer
sig positivt till det föreliggande förslaget att kartläggningsmaterialet 1 och 2 görs
obligatoriskt i sin helhet.
Med anledning av ett ökande antal placeringar av ensamkommande flyktingbarn på de
särskilda ungdomshemmen vill SiS poängtera vikten av att nyanlända elevers
kunskaper kartläggs. Av gruppen pojkar inom SiS utgör ensamkommande 21 procent
av hela gruppen vilket innebär att drygt var femte placerad pojke inom SiS är ett
ensamkommande flyktingbarn. Endast ett fåtal av de ensamkommande är flickor. SiS
förhoppning är att nyanlända elevers kunskaper har kartlagts innan de placeras på de
särskilda ungdomshemmen, vilket inte alltid är fallet. Myndigheten vill därför
uppmärksamma Skolverket på behovet av att få tillgång till det nya
kartläggningsmaterialet även på SiS skolenheter.
På uppdrag av regeringen bedriver SiS tillsammans med Specialpedagogiska
myndigheten (SPSM) ett projekt om en samverkansmodell för obruten skolgång, SiSam.
(S2012/4969/FST). Syftet med modellen är att uppmärksamma placerade elevers
skolsituation och att få ansvariga för socialtjänst och skola i en kommun att samverka
med SiS. I samband med placeringen på ungdomshemmet dokumenteras ansvar och
uppdrag för ungdomens skolgång i form av en överenskommelse, där socialtjänsten
och elevens hemskola beskriver uppdraget till SiS. Den innehåller även information om
en kartläggning av elevens kunskaper har genomförts och dess resultat. Det är av stor
vikt att ungdomshemmet får ta del av relevant information om elevens skolsituation
vid en placering för ungdomens framtid och obrutna skolgång.
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Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Anita Andersson. Föredragande har
varit skolledaren Satu Molander.
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