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Interpellation till grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin
(M) och gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande
Christina Eklund (M) om möjligheten till lovskola i Huddinge kommun
Barn och elever har drabbats negativt av spridningen av covid-19. Konsekvenserna har varit
särskilt kännbara för de som redan innan pandemin behövde olika former av stöd, men även
för många andra elever som nu inte kan nå sin fulla potential. Många elever i
gymnasieskolan och högstadiet i grundskolan som haft distansundervisning under en längre
tid har påverkats negativt och vissa inslag i undervisningen har varit svåra att genomföra.
Barn och elever måste nu få ökade möjligheter att ta igen kunskapstappet.
För att ge Huddinge kommun och andra huvudmän ökade möjligheter att erbjuda barn och
elever den utbildning de inte har kunnat tillgodogöra sig under pandemin och genomföra
andra stödinsatser tillför regeringen i vårändringsbudgeten skolväsendet ytterligare 250
miljoner kronor. Medlen kommer att fördelas på samma sätt som den så kallade
Skolmiljarden och får exempelvis användas för att skapa förutsättningar för ökad
undervisningstid för att så långt som möjligt undvika att barn och elevers kunskapsutveckling
påverkas negativt, för att skapa en bättre arbetsmiljö för elever och lärare och för att
smittsäkra verksamheterna.
Dessutom föreslår regeringen 100 miljoner kronor ytterligare för att finansiera möjligheter
till stöd, bland annat i form av lovskola för elever i grundskolan och gymnasieskolan. En väl
utbyggd lovskola ger större möjligheter att erbjuda elever den utbildning de inte har kunnat
tillgodogöra sig under pandemin.
För att ge bättre förutsättningar att erbjuda mer lovskola till de elever som behöver har
regeringen sedan tidigare även beslutat om tillfälliga ändringar som gör det lättare för
huvudmän att ta del av statsbidraget. Ändringarna innebär bl.a. att huvudmän inte behöver
ansöka om bidraget i förväg utan kan rekvirera medel för kostnader efter att lovskolan har
genomförts. Lovskola kan kombineras med sommarjobb och de särskilda medel som
regeringen också avsätter för att kommunerna ska kunna erbjuda ungdomar sommarjobb.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga följande:
•
•

Kommer Huddinge kommun att genomföra lovskola?
Hur kommer ni att se till att de mest utsatta eleverna och som är i störst behov av
lovskola också får del av verksamheten?

•

Vilka andra åtgärder planerar ni för att grundskoleelever och gymnasieelever som
behöver ska få möjlighet att ta igen kunskapstappet?
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