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Betygs- och ämnesprovsresultat vårterminen 2009 samt uppföljning av elever som inte når målen i år 3 och i år 5 och av
elever som saknar fullständigt slutbetyg vårterminen 2008.
Bakgrund
Enligt beslut i barn- och grundskolenämnden ska betygsresultaten för vårterminen i år 8 och år 9 liksom ämnesprovsresultaten för samtliga skolor i
kommunen redovisas för nämnden. Betygsstatistiken baseras på planeringsavdelningens bearbetningar.
Sammanfattning
•
•
•
•

•
•
•
•

Betygsresultaten för samtliga skolor i kommunen i år 8 i svenska,
engelska och matematik är positiva jämfört med de senaste två åren.
Resultaten för motsvarande ämnen i år 9 är positiva vid en jämförelse över tid, 2005 – 2009. Det går inte att utläsa någon trend för övriga ämnen.
Andelen elever som inte når målen i svenska som andra språk är väsentligt högre än i övriga kommuner.
Ämnesproven i år 3 gavs för första gången vårterminen 2009 och
var en obligatorisk provomgång. Nivån, andelen som uppnått resp.
inte uppnått målen, är svårbedömd. Resultaten följer i övrigt det nationella mönstret både i svenska och i matematik.
Ämnesprovsresultaten i både år 5 och i år 9 är positiva för samtliga
tre ämnen
Ämnesproven i år 9 i biologi, fysik och kemi var en obligatorisk
provomgång. Resultaten är precis som för år 3 svårbedömda.
Mönstret för avvikelser mellan provbetyg och slutbetyg är detsamma som tidigare år men skillnaderna i avvikelser mellan de kommunala och de fristående skolorna har minskat.
Gemensamt för betygs- och provresultaten är att det är skillnad mellan pojkars och flickors resultat till flickornas fördel och att det är
stora skillnader i betygsresultat för elever med svensk respektive utländsk bakgrund.
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Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar godkänna rapporten

Lena Morin
Barn- och grundskolechef
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