Detta styrdokument beslutades av Utbildningsstyrelsen

Handlingsplan för ökad behörighet i
proVarmdos förskolor, grund- och
gymnasieskolor
Skollagen 2010:800 2 kap, 13-19 § reglerar vilka som får undervisa i skolväsendet.
Det är endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig
för viss undervisning, som får bedriva undervisningen. Legitimationskravet gäller
även för att bli tillsvidareanställd som lärare eller förskollärare.
Kravet på legitimation för lärare och förskollärare i grund- och gymnasieskolan gäller
fullt ut från och med den 1 juli 2015. Innan dess finns ett antal
övergångsbestämmelser för t ex anställning och behörighet att undervisa och sätta
betyg.(se bilaga).
För att uppfylla skollagen och säkerställa behörigheten i proVarmdos förskolor och
skolor till den 1 juli 2015, ska följande åtgärder genomföras.
proVarmdo och personalavdelningen

•

Ska samordna rektorernas och förskolechefernas behov av behörighetsökande
insatser och nyrekryteringar.

•

Ha översiktlig kontroll över behörighetsbehov och nuläge och ha kontinuerlig
diskussion om rekrytering och kompetensinsatser med rektorer och
förskolechefer.

Genomförs under vårterminen. (Ansökningarna till samtliga nationella
utbildningar på högskolor och universitet ska vara inskickade den 15 april.)
Förskolechef

•

Ska samtala med varje enskild medarbetare om aktuell behörighet och om
eller hur denna kan utökas eller kompletteras.

Genomförs under våren och följs upp på nästkommande medarbetarsamtal.
•

Ska delge och informera proVarmdo och personalavdelningen enhetens behov
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av behörighet, föreslagna och vidtagna åtgärder för att säkerställa
behörigheten hos den verksamma personalen, eller behov av nyrekrytering till
enheten.
Genomförs kontinuerligt fram till den 15 april, då anmälan för utbildningarna
ska vara inskickade till högskolor och universitet.
Rektor

•

Ska kartlägga den egna enheten vad gäller behörigheten i samtligt
förekommande ämnen och årskurser.

•

Ska genomföra medarbetarsamtal med lärare och fritidspedagoger på
respektive enhet och kvalitetssäkra behörighet gentemot nuvarande och
kommande tjänstgöring.

•

Ska uppmana lärare och fritidspedagog att kontakta Studie- och
yrkesvägledare vid lärosäte för personlig handledning om individuellt
anpassade utbildningsinsatser.
Genomförs i samband med tjänstefördelning inför läsåret 2014/15. Följs upp i
juni efter nuvarande läsårs slut.

•

Ska delge proVarmdo och personalavdelningen enhetens behov av behörighet,
föreslagna och vidtagna åtgärder för att säkerställa behörigheten hos den
verksamma personalen, eller behov av nyrekrytering till enheten.
Genomförs kontinuerligt fram till den 15 april, då anmälan för utbildningarna
ska vara inskickade till högskolor och universitet.

Lärare, förskollärare och fritidspedagog

•

Ska ansvara för att bifoga legitimation i Pro Competens.

•

Ska ansvara för att redigera behörighet i Pro Competens om denna förändras.

Genomförs kontinuerligt under hela året.
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•

Ska ansöka om legitimation eller redigerad legitimation om ytterligare
behörighet går att tillägga till befintlig.
Genomförs skyndsamt om ansökan ej ännu skickats in, eller vid förändringar i
behörighetsreglerna, vilket kan leda till ytterligare behörighet att tillfoga
legitimationen.

•

Ska samtala med rektor om nuläge och framtida insatser för vägar till
legitimation.
Genomförs under våren fram till 15 april, då anmälan för utbildningarna ska
vara inskickade till högskolor och universitet.

•

Ska vid oklarheter om behörighetsinsatser, kontakta studie- och
yrkesvägledare vid lärosäte för individuell handledning.
Genomförs under våren fram till 15 april, då anmälan för utbildningarna ska
vara inskickade till högskolor och universitet.

Övergripande uppföljning
Samtliga åtgärder följs upp i samband med bokslut. Handlingsplanen följs upp av
proVarmdo i sin helhet i juli 2015, då kravet på legitimation fått genomslag och
övergångsbestämmelserna är genomförda.
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Bilaga till handlingsplan för ökad behörighet i
proVarmdos skolor
Bakgrund

Skollagen (2010:800) innehåller bestämmelser om lärare och förskollärare, d v s om
de som får undervisa i skolväsendet. Den 1 juli 2011 infördes behörighetskrav för
dessa yrkesgrupper, där varje enskild lärare och förskollärare skulle inneha rätt
behörighet i de ämnen och årskurser de undervisade, samt för att kunna
tillsvidareanställas i skolväsendet. Den 1 december 2013 byttes detta behörighetskrav
ut mot 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. Denna legitimation utfärdas av
Skolverket efter ansökan från varje enskild lärare och förskollärare.
Förfarandet är därmed att universitet utfärdar examen. Skolverket bedömer
behörighet mot ämnen i skolan och utfärdar legitimation.
Framtida förändringar

Inför den 1 juli 2015
Lärare som redan har en legitimation kan nu även ha rätt till ytterligare behörigheter
efter förändrade regler. Detta kallas för kompletterande eller ytterligare behörighet.
Detta gäller t ex legitimerade lärare och förskollärare som har undervisat sammanlagt
minst åtta läsår i ett ämne under de senaste 15 åren. För den lärare eller förskollärare
som fyller 57 år senast den 1 juli 2015, räcker det med fyra läsårs
undervisningserfarenhet.
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För lärare utan legitimation som anställdes före den 1 juli 2011 gäller övergångsregler
fram till den 1 juli 2015, vilket gör det möjligt för dessa att ansvara för undervisning
och besluta om betyg fram till detta datum.
Inför 30 juni 2018
Lärare som undervisar i särskolan, specialskolan eller särskild utbildning för vuxna
får undervisa och sätta betyg utan legitimation till utgången av juni 2018.

Insatser för ökad behörighet på nationell nivå

Skolverket genomför på regeringens uppdrag sedan flera år tillbaka det s k
Lärarlyftet, en nationell satsning för att lärare i alla skolformer ska kunna utbildas för
att bli behörig och kunna ansöka om legitimation för de ämnen och årskurser de
undervisar i.
Det pågående Lärarlyftet II omfattar även utbildning i ett eller två praktiska eller estetiska ämnen för fritidspedagoger eller motsvarande, så att dessa kan bli behöriga lärare och därmed få möjlighet att få legitimation som lärare. Ansökan till nästa omgång Lärarlyftet II med start i höst, ska göras mellan den 17 mars och 15 april.
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till personer som redan har
ämnesstudier från universitet/högskola inom ämnen som finns i skolan och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den
kompetens som behövs för att bli behörig att undervisa i respektive ämne.
Vidareutbildning för lärare utan lärarexamen (VAL) vänder sig till personer som är
verksamma som lärare eller förskollärare, men saknar relevant examen. Inom detta
nationella projekt kan man bli antagen till ett lärarprogram och komplettera tidigare
studier för att få en lärarexamen.
Kartläggning

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. Detta gjordes genom
systemmodulen Pro Competens i personalsystemet Heroma. I kartläggningen
registrerade varje enskild lärare vilka ämnen och årskurser de undervisade, samt
vilken behörighet de har. Till detta bifogades eventuell lärar- eller
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förskollärarlegitimation, vilken sedan jämfördes med registrerad behörighet av
skoladministratör, rektor eller förskolechef.
Då ett antal lärare och förskollärare ännu inväntar sin legitimation från Skolverket,
kommer denna avstämning, och därmed kvalitetssäkring av lärarnas behörighet,
kontinuerligt ske på respektive enhet.
Nuläge

Majoriteten av nu verksamma lärare har lagt in sin behörighet i Pro Competens.
Kartläggningen pågår ännu i förskolorna och särskolan. Särskolans lärare kan ansvara
för undervisning och sätta betyg fram till 2018, så där är inte legitimationskravet
gällande ännu.
Vid en analys av grund- och gymnasielärarnas behörighet ser det övergripande
behörighetsläget gott ut. Det är i ämnet Hem- och konsumentkunskap som behovet av
fler legitimerade lärare i ämnet är stort. Flera lärare och fritidspedagoger går nu en
behörighetsgivande utbildning i detta ämne, så åtgärder är vidtagna och respektive
enhets rektor är medveten om just detta ämnes nuläge.
Vad gäller nuläget på varje enskild enhet, har respektive rektor och förskolechef tagit
del av kartläggningen på just sin enhet och sett över varje enskild lärares behörighet
och jämfört denna med nuvarande tjänsts innehåll, för att kvalitetssäkra att
behörigheten stämmer med lärarens tjänstgöring. Utifrån denna individuella
kartläggning har även rektor genomfört medarbetarsamtal med fokus på diskussioner
om eventuella insatser för att säkerställa eller komplettera behörigheten hos lärarna.
I Värmdö kommuns budget för 2014 finns 4 miljoner kronor avsatta för satsningar på
pedagogernas kompetens och behörighet inom för- och grundskola. Medel finns
därför för behörighetsökande insatser för verksam personal under vår- och hösttermin
2014.
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