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Tillåt entreprenad inom försök med fjärrundervisning
Den 18 mars 2015 antog riksdagen utbildningsutskottets betänkande Möjligheter till
fjärrundervisning. Skollagsförändringarna träder i kraft den 1 juli 2015. Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och Friskolornas riksförbund ser stora behov av
fjärrundervisning för att elever ska få undervisning i de ämnen de har rätt till. Det
gäller inte minst för nyanlända elever och elever i glesbygdskommuner där det ibland
inte är möjligt att rekrytera legitimerade och behöriga lärare i alla de ämnen som
behövs.
Betänkandet var ett steg i rätt riktning för att öka elevernas möjligheter till
undervisning med hjälp av den nya tekniken. Skollagsändringarna ökar elevernas
tillgång till undervisning i de samiska språken och teckenspråk. Men många elever
behöver modersmålsundervisning och studiehandledning i de språk som förekommer
bland nyanlända. De mycket begränsade skollagsändringarna tillgodoser inte de stora
behov i olika ämnen som finns runt om i landet eftersom det bara blir möjligt att sluta
avtal med statliga huvudmän.
Riksdagens beslut inbegrep även att inrätta en försöksverksamhet med
fjärrundervisning i flera ämnen. Enligt departementet ska försöksverksamheten
genomföras inom gällande regelverk, vilket inte nämnvärt kommer att bredda utbudet
av ämnen för eleverna eftersom det då enbart är statliga skolor som får sälja
fjärrundervisning. Ett kvarstående problem är att både kommuner och fristående
skolor behöver kunna avtala om fjärrundervisning med varandra. Entreprenadreglerna
i skollagen sätter käppar i hjulet för detta.
SKL och Friskolornas riksförbund föreslår nu att regeringen ser till att snabbt
förbereda en särskild lag om försöksverksamheten. Den skulle kunna öppna upp för de
skolhuvudmän som deltar i försöksverksamheten att få möjlighet att köpa och sälja
fjärrundervisning till varandra under den tid då försöksverksamheten genomförs. Det
kommer att ske under ordnade former eftersom samtliga skolhuvudmän står under
Skolinspektionens tillsyn.
Tillfällig lag för försöksverksamhet har funnits tidigare, till exempel när lokala
styrelser med föräldramajoritet i skolor prövades, likaså när försöket med timplanefri
skola genomfördes. Inget hindrar att riksdagen snabbt stiftar en tillfällig lag så att
försöksverksamheten ger mesta möjliga kunskap om hur fjärrundervisning i olika
ämnen fungerar.
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Vi vill gärna föra samtal med regeringen i denna fråga. För oss står elevernas tillgång
till undervisning av god kvalitet i ett brett utbud av ämnen i första rummet. Detta är
viktigt inte minst för nyanlända elever som vi vill ska få så bra förutsättningar som
möjligt att klara kunskapskraven i svensk skola.
Vi vill också understryka tidsaspekten. Ett inte obetydligt antal elever får idag inte den
undervisning de behöver och har rätt till på grund av förbudet mot fjärrundervisning
på entreprenad.
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