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Förslag till ny läroplan och ny lagstiftning för
barn och unga 6-16 år
Barnomsorg och skolakommitten (BOSK) lämnade 1997-02-14 sitt delbetänkade Växa genom lärande. Förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år
(Ds 1997:21) till skolministern. Samtidigt har en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet lagt fram en rapport med förslag till hur tillämpliga delar av bestämmelserna om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i socialtjänstlagen kan inarbetas i skollagen, Samverkan för utveckling. Om förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen (Ds 1997:10). Båda betänkandena skall
nu remissbehandlas. Som bilaga finns ett referat av de viktigaste förslagen.
För att informera om förslagen och underlätta remissarbetet i kommunerna
har Kommunförbundet inbjudit till två rikskonferenser där förslagen kommer att presenteras och diskuteras. Konferenserna äger rum i Stockholm den
20 mars (fulltecknad) och den 11 april 1997. Konferensprogram och övriga
upplysningar lämnas av Kurs-och konferenstjänst, Einy Wase, tel 08772 41 23.
Regeringen har i tilläggsdirektiv gett BOSK-kommittén i uppdrag att i sitt
fortsatta arbete utarbeta förslag till måldokument även för den pedagogiska
verksamheten för barn i åldern 1-5 år. Kommittén skall också vidare analysera skollagen och undervisningsbegreppet samt utarbeta förslag till sådana
ändringar i skollagen som föranleds av kommitténs överväganden. Kommittén skall analysera konsekvenserna av och föreslå hur förskolan kan bilda en
egen skolform inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Rek-
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tors ansvar samt skolplanens roll för verksamheten skall ses över. Kommittén
skall även överväga om det finns skäl att ändra socialtjänstlagens definitioner inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
Vi har i detta cirkulär avstått från att lämna några egna kommentarer till förslagen. Inför Kommunförbundets remissbehandling och senare informationsinsatser tar vi dock tacksamt emot synpunkter från kommunerna.
Övriga upplysningar med anledning av detta cirkulär lämnas av Sektionen
för skola och barnomsorg Ingrid Lindskog, Sofia Larsson och Ylva Winberg
tel. 08-772 41 00.
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