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Utbildningsstyrelsen 2014-02-20 § 15
Handlingsplan för ökad behörighet i proVarmdos grundskolor,
gymnasieskolor och förskolor
Utbildningsstyrelsens beslut

1. Godkänner handlingsplanen för ökad behörighet i proVarmdos
grundskolor, gymnasieskolor och förskolor.
2. Uppdrar till provarmdo att i samband med BUP2 redovisa en
sammanställning av kartläggningen av behörigheten inom
utbildningsområdet.
Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen
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.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2014-01-30
Handlingsplan för ökad behörighet i proVarmdos skolor
Yrkanden

Max Ljungberg (MP) yrkar bifall till kontorets förslag.
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Ljungberg yrkar vidare att styrelsen uppdrar till proVarmdo att i samband
med BUP2 redovisa en sammanställning av kartläggningen av behörigheten
inom utbildningsområdet.
Proposition

Ordföranden ställer proposition om styrelsen beslutar enligt kontorets
förslag och finner att styrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition om Ljungbergs tilläggsyrkande bifalles eller
avslås och finner att det bifalles.
Sändlista

Samtliga förskole-, grundskole- och gymnasieskoleenheter i proVarmdo
__________
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