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Utökad idrott och rörelse
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget om hur utökad idrott och rörelse i
grundskolans ska genomföras.

Ärendebeskrivning
Barn och utbildningsförvaltningen har haft i uppdrag att ta fram en plan för hur ökad
idrott och rörelse i skolan ska kunna genomföras.
Den 13 april 2017 beslutade barn- och utbildningsnämnden att förvaltningen i denna
plan ska inrikta sig på att skapa organiserade aktiviteter med lek, idrott och rörelse
utöver den läroplansbundna garanterade undervisningstiden.
Om ökad rörelse införs som aktivitet och inte som läroplansbundet ämne ger det
skolorna större möjligheter att bygga upp arbetet med andra personalgrupper än bara
lärare. Fritidspedagoger, fritidsledare och en mängd andra yrkeskategorier kan ansvara
för aktiviteterna och skolorna ges större möjligheter att samverka med föreningsliv
och andra lokala aktörer.
Även om aktiviteterna ligger utanför den timplanebundna undervisningstiden kan
arbetet med fördel knytas samman med skolans läroplansuppdrag.
Mål med utökad idrott och rörelse
Målet är att ge eleverna
 förutsättningar för förbättrad hälsa
 förutsättningar för framgång i sina studier
 sammanhang som stärker deras förmåga till socialt samspel
Genomförande
Alla elever ska utöver skolämnet idrott i timplanen ges organiserade aktiviter som
stimulerar till ökad rörelse och idrott minst tre dagar i veckan så att de tillsammans
med de dagar de har skolämnet idrott får daglig rörelse. De nya organiserade
aktiviteterna ska motsvara 90 minuter per vecka.
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Den tid eleverna är i skolan kommer då att öka med knappt 20 minuter per dag men
troligen blir förlängningen av skoldagen i realiteten mindre genom att del av lunchrast
och annan rast med fördel kan användas om föreslagen personalförstärkning görs.
Ansvaret för att verkställa beslutet läggs på rektor
För att stödja rektorerna och skolans personal i hur ökad rörelse kan genomföras
bildas en inspirations- och utvecklingsgrupp med representanter för skolledare, lärare,
pedagoger. Även intresserade samarbetspartners från förningsliv och andra
organisationers samt friskolorna ska bjudas in. Skolchefen beslutar om hur gruppens
arbete ska läggas upp och utser även ledare för gruppen.
Grundskolans utvecklingsenhet ges uppdraget att konkrisera hur målen måttsätts och
följs upp inom ramen för grundskolans systematiska kvalitetsarbete.
Uppföljning sker därefter genom att rektor årligen inför bosklutet redovisa hur de
medel som avsatts använts och vilket resultat som uppnåtts.
Tidsplan
Inspirations och utvecklingsgruppen startar sitt arbete i november 2017.
Utökad idrott och rörelse verkställs sedan när finansiering och förändringar i
skolpengen är klar vilket kan ske tidigast inför höstterminen 2018.
Finansiering
För att klara att organiser aktiviteter krävs en ökad tillgång på personal.
Den totala kostnaden för detta blir ca 5 miljoner kr per år men ca 1,7 miljon kr kan
samtidigt frigöras inom fritidshemmen.
För årskurs 1-3 kan kostnadsökningen för undervisning i princip växlas mot minskad
arbetstid för personalen på fritidshemmen eftersom skoldagen förlängs och eleverna
därför kommer senare från skolan till fritidshemmet.
Konsekvensen blir dock att fördelningen av skolpengen mellan grundskola 1-3 och
fritidshem behöver justeras så att 1,7 miljoner flyttas från skolpeng för fritidshem till
skolpeng för grundskola årskurs 1-3

För årskurs 4-9 uppstår en ökad personalkostnad då mer personal behövs för att
eleverna ska kunna ha en längre skoldag. Den totala kostnadsökningen blir 3,3 miljon
kronor per år.
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Beslutet skickas till:

Hans Ringström
tf. förvaltningschef

Johan Lindeberg
tf. grundskolechef
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