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n Debatt | Betyg i årskurs fyra

Moderaterna välkomnar
betygsuppgörelsen
”
En viktig del i arbetet med

att vända utvecklingen i
skolan och ge fler elever en
bra start i livet är en tydligare och snabbare uppföljning
och återkoppling av undervisningen. Nya Moderaterna välkomnar därför betygsuppgörelsen med regeringen.
Uppgörelsen innebär en
utvärdering av dagens betyg från årskurs sex, en frivillig försöksverksamhet
med att införa betyg från
årskurs fyra i 100 skolor och
att kunskapsmål i läsning
och obligatoriska bedömningsstöd i svenska och matematik införs i årskurs 1.
Det betyder ett tydligare fokus på kunskap i skolan och
att vi får ett mer gediget underlag inför kontrollstationen år 2020 då hela betygssystemet ska utvärderas.

När Alliansen och Nya Mo-

Att Alliansens budget nu har trätt i
kraft innebär ytterligare satsningar på
mer kunskap och
undervisningstid i
skolan, mindre klasser i lågstadiet och
fler karriärvägar för
lärare.

”Vi har lyssnat på de många lärare som har en alltför stor administrativ börda och uppgörelsen
innehåller därför beslut om att göra en översyn av de nationella provens omfattning, effekter
och syfte”, skriver debattörerna.
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rad lärarutbildning och en
återinrättad speciallärarutbildning har vi stärkt lärarnas kompetens och möjligheter att undervisa alla
elever.
Men mer behöver göras.
Att Alliansens budget nu
har trätt i kraft innebär ytterligare satsningar på mer
kunskap och undervisningstid i skolan, mindre
klasser i lågstadiet och fler
karriärvägar för lärare. Betygsuppgörelsen är ytterligare ett exempel på hur Mo-

deraterna och Alliansen
fortsätter att ta ett övergripande ansvar för skolan
även i opposition.
När den tidigare Alliansregeringen utredde frågan om
betyg från årskurs fyra uppmärksammade flera remissinstanser vikten av att utvärdera införandet av betyg
i årskurs sex och dra lärdomar av det när vi inför betyg
i årskurs fyra. Det är kloka
synpunkter som vi genom
den nya uppgörelsen med
regeringen också sett till att
ta tillvara.

Vi har även lyssnat på de
många lärare som har en
alltför stor administrativ
börda och uppgörelsen
innehåller därför beslut om
att göra en översyn av de
nationella provens omfattning, effekter och syfte. Målet är att i ökad utsträckning
gå mot digitalisering och så
småningom central rättning.

att eleverna berikas med
mer kunskap. Därför kommer Nya Moderaterna alltid
att prioritera mer kunskap i
klassrummen. Med denna
uppgörelse på plats kommer Nya Moderaterna nu att
fortsätta arbetet med att ytterligare stärka skolans
kunskapsfokus.

Insändare skickas till
ordet.fritt@allehanda.se
eller med post till:
Ordet fritt, Redaktionen,
871 81 Härnösand. Skriv
kortfattat. Ange alltid namn,
adress och telefonnummer.

deraterna tillträdde 2006
tog vi de fallande kunskapsresultaten på allvar. Den
nya skollagen, de nya läroplanerna och det nya betygssystemet stärker skolan
och gör våra elever bättre
rustade inför framtiden.
Och med en ny och förbätt-

Jag litar
fullständigt på
hemtjänsten

Vi kan erbjuda barnen en Välkommen till Sandö, Anders Ygeman
innovativ skolmiljö

hemtjänst Jag bor i en tvåa
i hyreslägenhet. Det har blivit svårare med åren att
dammsuga och våttorka mina golv. Jag kontaktade en
biståndshandläggare hos
kommunen som räknade ut
att med min låga pension så
blir det billigare att anlita
privat hemtjänst än vad
kommunen skulle kräva i
ersättning.
En gång i månaden kommer en mysig ung egenföretagare och städar mina golv
för ett pris som min ekonomi klarar. Nu har jag genom
tidningen läst att hennes firma är uppsagd av socialnämnden som säger sig värna om kundens integritet.
Den ska man ju vara rädd
om.
Jag känner inte till om jag
finns i journalsystemet.
Men jag värnar om kvinnor
som öppnar eget i dagens
läge. Det är tufft, dem ska
man vara rädd om.
Jag oroar mig mer för denna hemtjänst som måste
upphöra än för mina golv.
Integritet – jag litar fullständigt på den när det gäller min städhjälp.

gamification Svar till signaturen ”Encefalon” i TÅ
21/2. Mer information med
länkar finns på Ådalsskolans hemsida, under ”Nyheter” och ”Svar på insändare”.
Ådalsskolans “Kramforsmodell” föreslogs av en företagare som ansåg att vi
(näringslivet och Ådalsskolan) borde ha ett gemensamt namn som visar på ett
framgångsrikt samarbete.
Gamification baseras på
drivkrafter som använts i
mer än 50 år. Om skribenten
har valt hotellkedja, flygbolag eller blivit medlem i någon matvarubutik har hen
utsatts för några av dessa
drivkrafter. Vidare baseras
Gamification på fungerande
återkoppling. Dessa system
har börjat användas av bilverkstäder, tandläkare och
andra system i olika branscher.
Engagemang och motivation är två faktorer som det
inte kan finnas för mycket
av i skolan. Bristen på motivation och engagemang
är en av de större utmaningarna i svensk skola.
Det krävs mycket arbete
för att skapa och bibehålla
dessa, särskilt under ton-

Pia Näslund

åren. Men de kan raseras
snabbt.
Ett effektivt sätt att rasera
dessa två nyckelfaktorer är
att klanka ner på elevernas
olika initiativ, viljeinriktning och aktiviteter. Vi är
särskilt stolta över att den
nyligen publicerade rapporten där de skandinaviska
ländernas skolmyndigheter
på olika sätt är representerade, pekar ut samverkan
med det lokala näringslivet
och Gamification som kommande ”trender”. Vi är därmed mycket stolta över att
ha dessa element redan i
verksamheten och därmed
kunna erbjuda barnen i
Kramfors och deras föräldrar, medborgarna, en innovativ skolmiljö i världsklass.

Mikael Wiklund
Peyman Vahedi
Rektorer på Ådalsskolan

MER PÅ
WEBBEN

n Läs mer på nätet
och kommentera
ledare och insändare – gå in på allehanda.se/
opinion

msb På Sandö i Ångermanälvens utlopp finns en
unik miljö. Flera olika aktörer och myndigheter samverkar på ett förtjänstfullt
sätt för att utveckla vår
svenska och internationella
säkerhet och samhällsberedskap.
Denna miljö hotas nu av
att MSB, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, utreder en nedläggning av sin enhet på ön. Vid
en sådan förändring är risken för en dominoeffekt uppenbar. Fler aktörer kan se

Alla elever och föräldrar

ska kunna lita på att lektionerna, läxläsningen och undervisningen mynnar ut i

sig tvingade att lämna Sandöklustret.
Än är inte slaget förlorat.
Riksdagspolitiker från flera
partier har reagerat. Nu är
det dags att socialdemokraterna i regeringen visar korten.
Den nyligen utsedda inrikesministern har aldrig besökt MSB på Sandö. Jag vill
därför ge Anders Ygeman
chansen att med egna ögon
se den nationella resurs
som MSB och kringliggande
verksamheter är. Som riksdagsledamot för Väster-

Eva Lohman (M)
Riksdagsledamot i kulturutskottet
från Sundsvall

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Utbildningspolitisk talesperson
och ledamot i utbildningsutskottet

norrland vill jag bjuda inrikesministern till länet och
till Sandö. Jag hoppas att
ministern tar sig tid för att
se och lära sig mer om denna för Sverige viktiga miljö.
Välkommen!

Emil Källström
Riksdagsledamot för Centerpartiet
i Västernorrland

Stiftet bör vara ödmjukt mot sina medlemmar
öppet brev Öppet brev till
biskopen i Härnösands stift.
Med anledning av ert intervjuuttalande i P4 Västernorrland den 17/2 vill jag göra en del tillrättalägganden.
Vad gäller dålig information
från egendomsnämnden så
tror jag nog att det också
gäller inom stiftsorganisationen.
Protesterna mot stiftet
gäller de fem verk som stiftet upplåtit mark till, provocerande nära (en till två km)
centralorten och verksamheter såsom ridskolan, friluftsområden, vårt unika
niplandskap med mera.

Jag tror nog att de flesta
församlingsbor vet att stiftet inte är inblandade i övrig
vindkraftverksamhet i närområdet.
Olika uttalanden har
gjorts inom stiftsorganisationen mot oss som är emot
denna etablering, såsom att
vi begriper ingenting, samtidigt som de säger sig själva inte ha kunskap i om det
är lämpligt att bygga vindkraftverk inom nämnda
område!
Vi vet att det inte är lämpligt.
Stiftet bör nog vara ödmjukt mot sina medlem-

mar, när man historiskt sett
vet hur det har kommit över
det mesta av sitt mark- och
skogsinnehav.
Norrlands inland har genom flera generationer varit
skogsbruksbygd, genom
detta skapat massor av arbetstillfällen och skatteintäkter. Låt det fortsätta så i
framtiden också, vindkraften är bara en kort parentes,
inte ens en halv generation.

Lennart Johannesson
Ramsele

