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Förslag till beslut
Handlingsplanen för ökad behörighet i proVarmdos grundskolor, gymnasieskolor och
förskolor godkänns.

Beslutsnivå
Utbildningsstyrelsen

Bakgrund
Upprättandet av en handlingsplan för ökad behörighet i proVarmdos för-, grund- och
gymnasieskolor, ingår i uppdragen som utbildningsstyrelsen gav proVarmdo efter
Skolinspektionens tillsyn av kommunens verksamheter. Utbildningsstyrelsen har
informerats under arbetets gång med kartläggningen av behörigheten och
kompetensutvecklingssatsningar (2012-09-06 § 56).

Ärendebeskrivning
Fr o m den 1 december 2013 gäller legitimationskrav för lärare och förskollärare. För att
kunna tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare och för att en lärare ska kunna
besluta om betyg och vara ansvarig för undervisningen, krävs legitimation. (Skollagen
2010:800, 2 kap) Denna legitimation utfärdas av Skolverket efter ansökan från varje
enskild lärare och förskollärare. Legitimationen visar vilka ämnen och årskurser läraren
är behörig att undervisa i.
En kartläggning av behörighet hos verksamma lärare i huvudmannens organisation är av
största vikt för att veta inom vilka ämnen och årskurser det kan behövas rekryteras eller
vidareutbildas.
Under läsåret 2012/2013 genomförde proVarmdo i samarbete med kommunens
personalavdelning en kartläggning av samtliga lärare och förskollärare i de kommunala
grundskolorna, gymnasieskolorna och förskolorna. Denna kartläggning är grunden för
den handlingsplan som nu upprättats med åtgärder för att öka behörigheten hos
proVarmdos förskollärare och lärare.

Vid en analys av grund- och gymnasielärarnas behörighet ser det övergripande
behörighetsläget i stort sett gott ut. Det är i ämnet Hem- och konsumentkunskap som
behovet av fler legitimerade lärare i ämnet är stort.

Bedömning
Då kartläggningen genomförts grundligt och systematiskt, vilken är grunden för
handlingsplanens utformning, föreslår proVarmdo att handlingsplanen för ökad
behörighet godkänns.
Ekonomiska konsekvenser

I kommunens budget för 2014 finns medel avsatta på central nivå för handlingsplanens
åtgärder av behörighetsökande insatser för verksam personal. Utöver detta finns även
kompetensutvecklande insatser som finansieras av respektive enhet.
Konsekvenser för miljön

Inga kända konsekvenser för miljön
Konsekvenser för medborgarna

Handlingsplanen bereder för ett systematiskt arbete med att öka behörigheten av
proVarmdos förskollärare och lärare, vilket gagnar medborgarna i det att andelen
behöriga lärare ökar på skolor och förskolor.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom proVarmdos ledningsstöd i samarbete med kommunens
personalavdelning, rektorer och förskolechefer i arbetet med kartläggning av personal
och bedömning av handlingsplan. Diskussioner och avstämningar har även gjorts med
berörda fackliga organisationer, som även tagit del av förslaget till handlingsplan.
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