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Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-12-19

BIN 2019/1119

Plats och tid

Tekniska serviceförvaltningen, Dunkerska salen kl. 17.00–19.10

Beslutande

Lars Mikkelä (M), Ordförande
Maxine Jönsson (M)
Ann Lundström (KD), 1:e vice ordförande
Mathias Andersson (SD), 2:e vice ordförande
Ylva Ekstrand (L)
Torbjörn Karlsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Carl Hall Karlström (MP), ersätter Cecilia Dahl-Andersson (S)

Ersättare

Carl Rubin (M)
Mona Persson Palotai (M)
Mikael Rinholt (KD)
Christer Leo (SD)
Bo Roxenvret (SD)
Maj-Lis Fredriksson (C), §§ 208-229
Tom Magnusson (SÖS)

Övriga

Ester Alavei, Förvaltningschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
Calle Karlsson, Stabschef
Ulrika Gyllenberg, Verksamhetscontroller , §§ 206-210
Lindha Makne, Kvalitets- och myndighetschef, §§ 206-216
Johan Boman, Kvalificerad utredare, §§ 206-212
Henrik Alkevall, Fastighetschef, Tekniska serviceförvaltningen, §§ 206208

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningens kontor 2020-01-02

Paragrafer

206-229

Sekreterare
Nina Dakwar
Ordförande
Lars Mikkelä (M)

Justerare

Maxine Jönsson (M)

Torbjörn Karlsson (S)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-03

Datum då anslaget tas ned

2020-01-27

Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4

Underskrift
Nina Dakwar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 222 Förslag från Moderaterna och
Kristdemokraterna om Kraftsamling för
matematiken
Dnr BIN 2019/4285

Ärendebeskrivning
Förslag har inkommit den 28 november 2019 från Moderaterna och
Kristdemokraterna i bildningsnämnden genom ordförande Lars Mikkelä (M).
Förslaget bifogas kallelsen.
”Förslag till Bildningsnämnden från Moderaterna och Kristdemokraterna
Kraftsamling för matematiken
Bakgrund
Under lång tid har just matematiken varit det ämne som elever saknat för att bli
behöriga till gymnasiet. De senaste nyheterna
(http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/gymnasiet-tvingas-satta-in-extrastod-i-matematik/) talar dessutom om att de som kommit in inte alltid har
tillräckliga kunskaper trots godkänt betyg. Detta förslag innebär inte någon kritik
mot de många olika satsningar och det arbete som görs. Vi ser exempel på att man
redan i förskoleklass arbetar med matematiska begrepp och det finns säkert många
andra exempel som kan spridas och utvecklas. Men vi vill se en samlad satsning
både på kort och lång sikt som därför ska omfatta både gymnasiet och
grundskolan, och kanske till och med förskolan. På kort sikt insatser för att
högstadieelever ska ha rätt kunskaper inför gymnasiet och vidare studier. På lång
sikt för att sådana insatser inte ska behövas i framtiden. Genom en utredning vill vi
få en samlad bild av nuvarande insatser och förslag till ytterligare insatser för
Trelleborgs elever. Utan att styra utredningen tänker vi oss att några
utvecklingsområden skulle kunna vara fler förstelärare med tydligt
matematikuppdrag, tillsättning av en lektorstjänst i matematik eller att engagera
vårdnadshavare mer. Vissa elever kanske också behöver ”mattesvenska” för att
tolka skrivna problembeskrivningar till beräkningsbara formler.
Vi vill att ett sådant uppdrag slutförs under våren 2020, i tid för att vara en del i
kommande budgetarbete för 2021.
Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår att Bildningsnämnden beslutar
att Bildningsnämnden ger bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda vad som kan
tas tillvara och utvecklas av nuvarande insatser inom matematikundervisningen
och vilka nya insatser som behövs för att stärka elevernas matematikkunskaper,
att föreslå insatser för att möta ovanstående problem,
att redovisa ekonomiska och andra effekter av insatserna, samt
att återkomma till Bildningsnämnden senast till budgetarbetet inför 2021.

Justerares signaturer
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Lars Mikkelä(M), Maxine Jönsson(M), Ann Lundström(KD), Mona Persson
Palotai(M), Carl Rubin(M), Mikael Rinholt(KD).”

Beredning
Ordföranden finner att bildningsnämnden enas om att bifalla föreliggande förslag
till beslut.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att (1) bildningsnämnden ger bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda vad som
kan tas tillvara och utvecklas av nuvarande insatser inom matematikundervisningen
och vilka nya insatser som behövs för att stärka elevernas matematikkunskaper,
att (2) föreslå insatser för att möta ovanstående problem,
att (3) redovisa ekonomiska och andra effekter av insatserna, samt
att (4) återkomma till bildningsnämnden senast till budgetarbetet inför 2021.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

