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Återrapport av uppdrag 30 i budget 20|9- utökat antal timmar i idrott

och hälsa

Sammanfattning
Förskole- och grundskolenämndcn fick i budget 2018 och 2019 i uppdrag att följa upp utökning av

antal timmar i idrott- och hälsa i åk 6 - 9 med hänvisning till Ökad skolpeng i budget 2018. I

årsbokslut 2018 framgick att utökning av antal idrottstimmar endast hade genomförts av en

fristående skola. Inför uppföljningen 2019 har timplanen i ämnet idrott och hälsa utökats i skollagen

med 100 timmar. Uppföljningen Visar att flertalet enheter har genomfört eller påbörjat en utökning

av timplanen i enlighet med skollagens krav från och med läsåret 2019/20.

Beslutsförslag

Förskole- och grundskolenämndens beslut

Återrapport av uppdrag 30 i budget 2019- utökning av antal timar i idrott och hälsa- har mottagits

och överlämnas till Kommunfullmäktige.

Bakgrund
I budget 2018 gjordes ett antal politiska prioriteringar inom peng, bland annat att antalet timmar i

idrott och hälsa skulle utökas med 32 timmar per årskurs i årskurs 6 - 9. I Skolnämndens bokslut

2018 framgick att endast en fristående huvudman hade utökat sin timplan i ämnet. I de kommunala
skolorna genomfördes ingen utökad timplan och huvudmannen hänvisade bl a till konsekvenser

med en utökad schemaram som lokalbrist, rekryteringsbehov, Skolskjutsar mm. och ville avvakta den

utökade timplanen i skollagen. Samtidigt framhöll huvudmannen att skolorna arbetar för att föra in

aktiv rörelse flexibelt under skoldagen. 2019 fick Förskola - och grundskolenämnden i uppdrag att

på nytt följa upp utökning av antal timmar i idrott och hälsa.

Utökad timplan i skollagen

Elever i grundskolan har enligt skollagen rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar

per ämne och stadium. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan

de Olika ämnena. Från och med höstterminen 2019 utökas den garanterade undewisningstiden i

idrott och hälsa med 100 timmar, från 500 till 600 timmar. Av utökningen är 20 timmar förlagda till

mellanstadiet (åk 6) och 80 timmar till högstadiet (åk 7-9).

Utökad timplan i idrott och hälsa inom kommunen
Från och med höstterminen 2019, har timplancn i idrott och hälsa i de kommunala skolorna utökats

med 30 timmar i åk 6 och 55 timmar i åk 7. Läsåret 2020/21 utökas även timplanen för åk 8 med 55

timmar. Därmed följer de kommunala skolorna skollagens föreskrifter kring stadicplaner och

utökning av idrottsämnet.
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Det finns fem fristående skolor med årskurs 6-9 i kommunen. Solbackens Montessoriskola med
skolår F - 6 har infört 40 minuter extra idrott varje vecka i åk 6 från ht 2019. Akers friskola som har

med åk F - 9, har utökat timplanen med 25 timmar/läsår i årskurserna 6 - 9. Övriga fristående

huvudmän med berörda årskurser har inte inkommit med någon redogörelse för timplan i ämnet.

Förvaltningens slutsatser

Den utökade timplanen i skollagen i idrott och hälsa från och med läsåret 2019/20 har haft

genomslag i de kommunala skolorna och i minst två av de fristående enheterna. Det är rimligt att

anta att även Övriga friskolor kommer att följa skollagens bestämmelser med utökad timplan.

Sammantaget bedömer förvaltningen att eleverna i åk 6 -9 i Österåkers kommun fått en utökning av

idrottstimmar från och med ht 2019, Vilket ligger i linje med den politiska satsningen i budget 2018.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

KS 2018/0333 2018-11-29, uppdrag 30 i budget 2019

FGN 2019/0072 2019-03-05, verksamhetsberättelse med återrapport av uppdrag 31

KS 2017/0287 2017-1025, uppdrag 31 ibudget 2018

SKOLIS 2016/0085 2017-06-13, återrapport av uppdrag 26

KS 2016/0250 2016-10-23, uppdrag 26 i budget 2017
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