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Yttrande över betänkandet Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet
till gymnasiet (SOU 2017:54), dnr U2017/02610/S
Statens institutionsstyrelse (SiS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på
betänkandet från utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans
senare årskurser (SOU 2017:54).

Inledning
SiS bedriver utbildning vid 23 skolenheter i anslutning till SiS särskilda ungdomshem.
Varje skolenhet leds av en rektor. Inom skolorganisationen finns cirka 250 lärare,
rektorer och specialpedagoger och varje läsår får cirka 1400 elever sin rätt till utbildning
tillgodosedd under SiS huvudmannaskap. SiS skola bedrivs i enlighet med skollagens
24 kapitel 8-9 §§ som en särskild utbildningsform som motsvarar utbildningen inom
grund- respektive gymnasieskolan inklusive motsvarande skolformer. För sådan
utbildning ska relevanta bestämmelser i skollagen beaktas med de nödvändiga
avvikelser som följer av att barnet vistas i ett sådant hem. Trots att SiS skola inte ingår i
skolväsendet regleras alltså verksamheten i enlighet med samtliga relevanta delar i
skollagen och övriga skolförfattningar samt faller under Skolinspektionens tillsyn.
SiS vill betona att det är av största vikt att SiS skola omfattas av relevanta nationella
satsningar och insatser som främjar skolutvecklingen. SiS skola exkluderas i nuläget
från flertalet statliga kompetensutvecklingsinsatser som exempelvis läslyftet,
matematiklyftet och vidareutbildning av lärare som saknar som saknar lärarexamen
(VAL).
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SiS synpunkter
SiS ser positivt på utredningens förslag och bedömer att flera förslag kan vara
gynnsamma gällande nyanlända elever i synnerhet men att vissa också kan vara
positiva för SiS elevgrupp i allmänhet. SiS vill lyfta fram följande förslag som generellt
gynnsamma för myndighetens skolverksamhet och elevgrupp:
 skriftliga omdömen för att beskriva elevers kunskapsutveckling då betyget E för
terminsbetyg ej uppnås,
 uppdrag åt Skolverket att ta fram ytterligare bedömningsstöd och annat
stödmaterial,
 krav på upprättande av individuell studieplan för nyanlända samt uppdrag åt
Skolverket att ta fram en mall för en dylik plan,
 översyn av ämnena Svenska och Svenska som andraspråk med fokus på att
utreda behovet av att Svenska som nybörjarspråk inom de obligatoriska
skolformerna och gymnasieskolan, och
 bifall till förslag om regler för överlämning vid skolbyte från betänkandena
Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) och En
gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en
gymnasieutbildning (SOU 2016:77).
SiS har i övrigt inget att erinra mot utredningens förslag.

Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Kent Ehliasson. I handläggningen
har deltagit enhetschefen Anita Andersson. Föredragande har varit utredaren Tobias
Lundberg.
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