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Interpellation angående Ängelholms Kommuns hantering av särskilt begåvade barn
Skollagen (bl.a. Lag (2014:458), 3§) är tydlig med förväntningarna på att skolan ska möta varje individ och skapa
förutsättningar så att barnet eller eleven stimuleras till att utvecklas så långt det är möjligt. Ansvaret att identifiera
och hantera sä rskilt begåvade barn (ca. 5% av alla barn) är en utmaning för utbildningsverksamheten i alla
landets kommuner. Det har visat sig att det finns finns stora behov av utbildning fö r personalen, bl.a.
pedagogerna, angående detta, så att skollagen kan följas gä llande ledning och stimulans fö r att de sä rskilt begåvade barnen och eleverna skall nå lä ngre i sin kunskapsutveckling.
Det finns en Handlingsplan* som gjorts i samarbete mellan 7 kommuner och SKL, för att underlätta arbetet i
detta ämne. Vissa av landets kommuner arbetar eller utgår från denna Handlingsplan.

Vi i EngelholmsPartiet vill lyfta frågan, så att alla i vår kommun kan få information angående vilka insatser Ängelholms Kommun gör och planerar, fö r att följa skollagen samt
uppnå kommunens egna vä rdegrunder gä llande detta.
Därför har jag fått i uppdrag att interpellera enligt följande:
1. Hur uppfylls skollagen angående lika rätt till utbildning för alla, i vår kommun?
2. Hur definierar kommunen ”särskilt begåvade barn och elever” och vilka gemensamma rutiner finns för att synliggöra och uppmärksamma dessa i vår kommun.
3. Hur många ”särskilt begåvade barn och elever” uppmärksammas idag i vår kommun?
4. Hur hanteras dessa och vilka resurser finns för detta i vår kommun?
5. Finns det någon Handlingsplan för detta i vår kommun? Om inte; Behövs det?
6. Hur utbildas och fortbildas vår personal för att de ska lära sig synliggöra, uppmärksamma och hantera dessa barn och elever?
7. Vilka förväntningar har politiken på förvaltningen gällande ”särskilt begåvade barn
och elever” och på vilket sätt uttrycks det?
8. Finns det några övriga tankar, planer och kunskaper som kan vara av intresse för
våra medborgare i detta ämne?
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* https://skl.se/download/18.1fae8ed6156b062e29497858/1473239906709/Handlingsplan-sarskilt-begavade-2016.pdf

