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Utbildningsförvaltningen 

Datum 2020-11-17 
Dnr FGN 2020/0229 

 
Till Förskole- och grundskolenämnden 
 

 
Återrapport av uppdrag 25 i budget 2020 - sökbart bidrag för 
anpassning av undervisning 
 

Sammanfattning 
För- och grundskolenämnden fick i budget 2020 i uppdrag att inrätta ett bidrag för anpassning av 
undervisningen i förskola och skola. Totalt omfattade satsningen 250 000 kronor. Samtliga skolor 
som ansökte har erhållit ett bidrag. För förskolorna köptes ett språkutvecklande läromedel in 
centralt och fördelades till samtliga förskolor. Utvärdering av fördelat bidrag inom grundskolan visar 
att satsningen haft förväntad effekt. Utvärdering av fördelat bidrag inom förskolan genomförs våren 
2021.  
 
Beslutsförslag 
Förskole- och grundskolenämndens beslut 
 

1. Förskole – och grundskolenämnden har mottagit återrapportering av uppdrag 25 i budget 
2020 ”Sökbart bidrag för anpassning av undervisningen”. 

 
2. Återrapport av uppdrag 25 i budget 2020 ”Sökbart bidrag för anpassning av undervisningen” 

överlämnas till Kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund 
Förskole- och grundskolenämnden har enligt uppdrag i budget 2020 inrättat ett sökbart bidrag för 
skolor för inköp av hjälpmedel för anpassning av undervisning i syfte att anpassa och tillgängliggöra 
undervisningen för elever i årskurserna f-9. För förskolan har ett läromedel köpts in vilket har 
fördelats till samtliga förskolor. Totalt uppgick bidraget till förskola och skola till 250 000 kronor. 
Utbildningsförvaltningen har administrerat ansökan och utvärdering av bidraget. 
 
Förvaltningens slutsatser 
79 procent av skolorna sökte bidrag för anpassning av undervisningen. Rektorerna har uttryckt att 
medlen varit ett välkommet tillskott till ordinarie arbete med att anpassa undervisningen. 
Utvärdering har genomförts med de enheter som erhållit medel. Alla skolor uppger att de i stort sett 
följt ursprunglig planering och har utvärderat effekterna både med elever och personal. Många har, 
utöver bidraget, lagt till egna medel för att kunna genomföra och fördjupa sin ursprungliga plan. 
Exempel på hjälpmedel som köpts in är ljudabsorbenter, skärmar och koncentrationshöjande 
hjälpmedel.  
Sammanfattningsvis uppger skolorna att utvärderingarna visar på effekt i undervisningen. Eftersom 
samtliga skolor, parallellt med detta bidrag, på olika sätt arbetar med trygghet och studiero har 
medlen varit ett välkommet bidrag till önskade insatser. 
 
Samtliga förskolor har fått tillgång till det språkutvecklande läromedlet Polyglutt, vilket ger 
pedagoger möjlighet att anpassa undervisningen till varje individ. Särskilt barn med annat modersmål 
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gynnas av läromedlet. Utvärdering sker under våren, men reaktionerna från rektorer och pedagoger 
har varit positiva.  

Bilaga  

1. Utvärdering av uppdrag 25 - Sökbart bidrag för inköp av hjälpmedel för anpassning av 
undervisningen 
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