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Remiss av förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare 2015/2016
Härmed remitteras förslag till föreskrifter avsedda att ingå i Skolverkets författningssamling (SKOLFS).
Förslagen till föreskrifter avser väsentligen datum under 2015/2016 för genomförande av nationella prov i grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare.
I föreskrifterna för grundskolan, specialskolan och sameskolan finns en väsentlig
förändring jämfört med tidigare år. För dessa skolformer anges att vissa delprov ska
genomföras under den tidsperiod som anges i lärarinformationen för delprovet,
och att denna tidsperiod även kan omfatta höstterminen (se tex 14 § i föreskrifterna
för grundskolan). Genom dessa bestämmelser har Skolverket använt sig av möjligheten att föreskriva om att nationella prov - i dessa skolformer - även får genomföras vid andra tider än i slutet av årskursen (se 9 kap. 22 §, 11 kap. 12 § och 12 kap.
12 § skolförordningen (2011:185)). Den här förändringen syftar till att fördela lärares arbetsuppgifter med nationella prov över läsåret, i avsikt att förbättra lärares
arbetssituation. Förändringen kan också bidra till att underlätta lärares arbete med
att samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastning för eleverna blir rimlig under läsåret.
Någon konsekvensutredning har inte upprättats eftersom förslagen är periodiskt
återkommande med oförändrade konsekvenser jämfört med tidigare genomförd
konsekvensutredning från 2013 (se bilaga 7).
Eventuella frågor med anledning av remissen besvaras av undertecknad. Kontaktuppgifter framgår nedan.
Synpunkter lämnas senast den 4 november 2014. Om synpunkterna lämnas som
e-post används vänligen adressen jessica.ovin@skolverket.se (ange dnr
2014:01000).
På Skolverkets vägnar
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