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Remiss – Förslag till ändrade timplaner och förändringar i elevens val, skolans val och 

språkval 

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna 

med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 000 medlemmar 

i 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och 

deras närstående är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn. 

 

Sammanfattning 

Riksförbundet FUB tillstyrker Skolverkets förslag till ändrade timplaner och förändringar i 

elevens val, skolans val och språkval. 

Vi delar Skolverkets analys kring elevens val och vår erfarenhet är att elever inom 

grundsärskolan tyvärr inte alltid omfattas i den gemensamma organisationen kring elevens val 

inom grund-och grundsärskolan. Vi delar de intervjuade grundsärskolornas synpunkter om att 

eleverna behöver stärka sin valkompetens men att elevens val i nuvarande form ofta inte 

anpassas efter grundsärskolans behov. Elevens val i nuvarande form skapar också stora 

utmaningar för många skolor och liksom Skolverket påpekar är det stora skillnader mellan hur 

och med vilken kvalité elevens val organiseras på skolorna.  

 

Viktigt är dock att påpeka att skolgemensamma aktiviteter, som schemabrytande aktiviteter, 

temadagar, etc. är viktiga för att skapa en inkluderande skola där alla elever får möjlighet att 

delta och mötas. FUB ser en oroande utvecklig som pekar emot en uppdelning mellan 

grundskolan och grundsärskolan. FUB menar i enlighet med  FN:s funktionsrättskonvention att 

varje skola ska spegla samhällets mångfald. Elever med funktionsnedsättning är en del av denna 

mångfald och måste därför ges möjligheter till inkludering och delaktighet i en skola för alla. 
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