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Handläggare: Zarah Melander
Skolverket, Skolverkets diarienummer dnr 2017:782

Remiss:
- Skolverkets förslag till stadieindelade timplaner för grundsärskolan, sameskolan respektive
specialskolan
- Skolverkets förslag till föreskrifter om stadieindelning av det centrala innehållet i
grundsärskolans kursplaner
Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med
utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 000 medlemmar i lokalföreningar runt
om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom
många andra som delar vår grundsyn.

Sammanfattning
Riksförbundet FUB välkomnar och ser positivt på Skolverkets förslag om en stadieindelad timplan
för grundsärskolan, sameskolan respektive specialskolan och tillhörande föreskrifter. FUB kommer
enbart besvara den del som rör grundsärskolan.
Stadieindelad timplan för grundsärskolan
Riksförbundet FUB anser att det är anmärkningsvärt att timantalet skiljer sig så pass mycket åt
mellan grundskolan och grundsärskolan i vissa ämnen, som t.ex. slöjd och engelska. Vi är medvetna
om att det inte ingick i Skolverkets uppdrag att förändra timantalet för den minsta garanterade
undervisningstiden. FUB vill ändå betona att det finns ett behov av att öka undervisningstiden i
exempelvis engelska för elever som går i grundsärskolan.
Grundsärskolans kursplaner
FUB saknar ett funktionsrättsperspektiv under ett flertal i förslagen till kursplan.
Funktionsrättskonventionen bör ges samma status som Barnkonventionen i grundskolan och
grundsärskolans dokument.
Under följande rubriker saknar vi ett funktionsrättsperspektiv och att funktionalitet och/eller
funktionsnedsättning omnämns specifikt:
Grundsärskolans ämnen
- Ämne Bild, årskurs 7-9, under rubrik ”Bildanalys”.
- Ämne Idrott och hälsa, årskurs 7-9, under rubrik ”Hälsa och livsstil”.
- Ämne Samhällsorienterade ämnen, årskurs 1-3, 4-6 och 7-9, under rubrik ”Att leva tillsammans”
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Grundsärskolans ämnesområden
- Ämne Vardagsaktiviteter, årskurs 4-6, under rubrik ”Leva tillsammans”.
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