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Uppföljning riktlinjer utökad tid

grundskolan

Dm: UN 16/106
Sammanfattning av ärendet
Den 26 februari 2013 fattade utbildningsnämnden beslut om riktlinjer kring utökad tid i
grundskolan. Den utökade tiden i grundskolan som erbjuds eleverna ska vara minst 2 timmar
och ges av lärare. Den utökade studietiden är nu etablerad i grundskolan. Den utökade
studietiden styrs efter ledningens och arbetslagens resultatuppföljning till de ämnen eller de
åldersgrupper på skolan som uppvisar eller riskerar att nå låga resultat.

Utbildningskontoret föreslår att Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av dokumentet
"Riktlinjer för utökad tid i grundskolan"

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-11-17

Bilaga Riktlinjer utökad tid i grundskolan

Ärendet
Utbildningskontoret har i samband med den årliga uppföljningen säkerställt att samtliga rektorer
inom den kommunala grundskolan känner till och arbetar utifrån de riktlinjer som finns för
utökad tid.

När det gäller att utvärdera effekterna av den utökade tiden är det viktigt att poängtera att det är
svårt att isolera den utökade tiden som enskild orsak till att elevernas måluppfyllelse ökat på
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kommunövergripande nivå, eftersom det inom grundskolan pågår parallella insatser såsom
förstelärares-och utvecklingslärares uppdrag för att stärka kvaliteten i undervisningen, elevoch ungdomscoacher som ska stödja eleverna till ökad studiemotivation och främja arbetsro etc.
Dock kan vi konstatera, precis som i samband med föregående års uppföljning, att den utökade
tiden leder till:
•
•
•

att fler elever når målen samt når högre mål i större utsträckning
en större anpassning till elevernas behov och kan fungera som en åtgärd vad gäller extra
anpassningar och särskilt stöd för en elev
att eleverna får möjlighet att uppvisa sina kunskaper i fler sammanhang än under
lektionstid

I utbildningskontorets systematiska kvalitetsarbete, under utvecklingsområdet mål- och
resultatstyming, kontrolleras samtliga elevers resultat på individ- och ämnesnivå kontinuerligt
och analyseras regelbundet av lärare med rapport till skolledning som följer upp. skolledningen
fördelar därefter resurser utifrån behov. Den utökade tiden är ett av flera sätt att fördela
resurserna på och organiseras olika med utgångspunkt i en skolas förutsättningar och behov.
Vanligtvis är det skolledningen som organiserar och strukturerar upp den utökade tiden medan
legitimerade lärare ansvarar för den utökade tiden i förhållande till eleverna. Det finns även
andra personalgrupper såsom bibliotekspersonal och speciallärare som kan stödja eleverna i
samband med den utökade tiden. Ett tydligt exempel på hur den utökade tiden användes för att
öka elevernas måluppfyllelse var det intensiva arbetet som genomfördes på grundskolorna under
vårterminen 2016 för att öka behörigheten till gymnasieskolans nationella program. Individuella
handlingsplaner utarbetades och följdes upp med respektive elev varje vecka och tillsammans
med elev och vårdnadshavare varannan vecka. Olika exempel på åtgärder som vidtogs var extra
undervisning, förstärkt timplan, koncentrationsläsning i vissa ämnen, läxhjälp och lovskola etc.
Insatserna gav en mycket god effekt och ledde till en ökad andel behöriga till gymnasiet. Detta
arbete kommer att fortsätta även under nästa läsår med fokus på kärnämnena matematik,
svenska och svenska som andraspråk samt engelska i årskurs 6-9.

Utbildningskontoret gör bedömningen att den utökade tiden är positiv för de elever som deltar
och fungerar som ett av flera verktyg för att eleverna ska uppnå goda studieresultat. Den
utökade tiden bidrar också till att skapa en likvärdig utbildning där alla elever ska kunna få det
stöd de är i behov av.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Uppföljningen innebär inga ekonomiska konsekvenser.
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Kontorets förslag till nämnderna:
Nämnderna god ärrner uppföljningen Riktlinjer för utökad tid i grundskolan.

Peter Fredriksson
Utbildningsdirektör

Handläggare: Tina Hammarström
skolexpert
Staben
Telefon (direkt): 08-523 017 77
E-post: tina.hammarstrom@sodertalje.se

Beslutet skickas till
Akten
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Riktlinjer för utökad tid i grundskolan
Dnr UN 13/0021
Dnr En KDN 13/22
Dnr HM KDN 13/20
Dnr Jä KDN 13/25
Dnr VM KDN 13/22

Riktlinjer för utökad tid i grundskolan
l. Samtliga kommunala grundskolor där elever inte når eller riskerar att inte nå målen
ska organisera och erbjuda extra tid, minst två timmar i veckan, i anslutning till
skoldagen.
2. Ansvariga för extratiden ska vara lärare.
3. Organisation av den utökade tiden ska utgå från elevernas aktuella resultat. Den
extra tiden ska erbjudas i de ämnen där resultaten är låga.
4. Inom ramen för den utökade tiden ska eleverna få möjlighet att arbeta med läxor
och andra uppgifter för att kunna nå målen.
5. Uppföljning av ovanstående riktlinjer ska redovisas nämnden i maj och oktober.
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