2017-11-01
1 (2)
Dnr: 6.3.2-2017:01127

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från årskurs 5 i specialskolan.
Uppgifter om huvudmannen

Namn på huvudman
Organisationsnummer
Utdelningsadress
Postnummer
Ort

Namn på huvudmannens behöriga företrädare

Befattning på huvudmannens behöriga företrädare

E-post och telefon till huvudmannens behöriga företrädare

Huvudmannens totala antal skolenheter med grundskola, grundsärskola, sameskola respektive specialskola

Antal skolenheter

Uppgifter om vilken eller vilka av huvudmannens skolenheter ansökan avser

Ange skolform, skolenhetskod och skolenhetens namn

Skolverket
2017-04-19
2 (2)
Dnr: 5.1.3-2016:01777

Uppgifter om intresse av att delta i försöksverksamheten

Av 5 § förordningen (2017:175) om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i
grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från årskurs 5 i specialskolan
framgår att en huvudman bara får delta i försöksverksamheten om det hos den berörda skolenhetens rektor och lärare finns intresse av att delta. Rektorn ska ha dokumenterat sitt intresse genom en tjänsteanteckning. Lärarnas intresse ska ha uttryckts genom skriftlig dokumentation. För de lärare som är fackligt anslutna bör
det göras genom arbetstagarorganisationer på skolenheten. Dessutom ska eleverna
vid berörda skolenheter och deras vårdnadshavare ha haft möjlighet att yttra sig.
Har rektorerna vid de berörda skolenheterna skriftligen dokumenterat sitt intresse
att delta i försöksverksamheten?
JA
NEJ
Har lärarna vid de berörda skolenheterna skriftligen dokumenterat sitt intresse att
delta i försöksverksamheten?
JA
NEJ
Har elevers vårdnadshavare och elever i årskurserna 1-4 (årskurserna 2-5 i specialskolan) vid berörda skolenheter haft möjlighet att yttra sig?
JA
NEJ
Har huvudmannen gjort en bedömning när det gäller behovet av kompetensutvecklingsinsatser för lärare som ska besluta om betyg inom ramen för försöksverksamheten?
JA
NEJ
Följande handlingar ska bifogas

Uppgifter om att berörda elevers vårdnadshavare och berörda elever har beretts
tillfälle att yttra sig och att hänsyn har tagits till deras synpunkter i möjligaste mån.
Beskrivning och bedömning av vilka eventuella kompetensutvecklingsinsatser
huvudmannen planerar för lärare som ska besluta om betyg inom ramen för försöksverksamheten.

