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Svar på interpellation om studiehandledning i rätt omfattning från Jesper Sahlén (V)
”1. Beror minskningen av mängden studiehandledning på modersmålet som köps in av Lunds kommuns grundskolor på att behovet av denna stödinsats har minskat i samma omfattning eller är det
andra faktorer som spelar roll i denna utveckling?
2. Hur säkerställer du som ordförande att det som står i er valplattform om att studiehandledning
på modersmål ska ges i tillräcklig omfattning sker samtidigt som ni genomför stora nedskärningar?”
Jag vill börja med att tacka Jesper Sahlén för möjligheten att i redovisa hur man i grundskolan tillförsäkrar eleverna studiehandledning.
Studiehandledning är en form av stöd till elever med ett annat modersmål än svenska. Innan eleverna har tillägnat sig tillräckliga kunskaper i svenska har de möjligheter att få stöd i olika ämnen
på sitt modersmål.
Studiehandledning är ett mycket viktig stöd för att elever med annat modersmål än svenska ska
kunna följa med i undervisningen och ges förutsättningar att nå utbildningsmålen.

Det är rektor som fattar beslut om studiehandledning och den kan ges i grupp eller enskilt. Rektorerna arbetar kontinuerligt med att dels säkerställa att eleverna får det stöd de har behov av dels att
studiehandledningen är ändamålsenlig och effektiv.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för modersmålscentrum med anställda lärare i olika modersmål.
Som det framgår av interpellationen har rektorerna i stor utsträckning tidigare köpt studiehandledning därifrån. Att antalet köpta timmar sjunkit beror för det första på att andelen nyanlända successivt har sjunkit och därmed även behovet av studiehandledning, och för det andra att rektorerna anser att det är alltför dyrt att köpa studiehandledningen från modersmålscentrum. Rektorerna har
istället valt att anställa egen personal, i första hand för de största språkgrupperna.
Lundakvintetten har aktivt arbetat för att öka rektorernas rådighet över budget och organisation. Jag
har en stor förtroende till professionen samt tillit till att rektorerna i Lund gör en korrekt bedömning
av elevers behov av studiehandledning på modersmål. Skollagen är mycket tydlig när det gäller elevers rätt till stöd och detta stöd måste alltid prioriteras inom skolans budgetram. Elevernas resultat
följs upp igenom nämndens uppföljning av sina mål samt i skolornas kontinuerliga kvalitetsarbete.
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