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Medborgarförslag angående ej behöriga lärare
Kommunfullmäktiges beslut
Anse medborgarförslaget om ej behöriga lärare vara besvarat.
_____
Ärendebeskrivning
Veronica Burström har lämnat in ett medborgarförslag angående ej behöriga
lärare, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2011, § 141, överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och till kommunfullmäktige för beslut
senast den 18 juni 2012.
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet.
I skollagen framgår att endast den som är behörig kan tillsvidareanställas som
lärare. I Älvsbyns kommun efterlevs skollagen och personal som arbetar inom
skolan ska vara behöriga att undervisa i den verksamhet de är anställda. När
det gäller vikarier så är kravet alltid att verksamheterna ska ha behöriga
vikarier. Det finns dock idag inte tillgång till behöriga vikarier i den utsträckning verksamheterna behöver. Detta innebär att såkallade springvikarier
ibland anställs utan relevant behörighet, detta framgår i skollagen och i 18 §
framgår följande;
Om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven
enligt 13 § eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller
barnen, får en annan lärare eller förskollärare bedriva undervisningen. En sådan lärare
eller förskollärare ska
1. vara lämplig att bedriva undervisningen, och
2. i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är
behörighetsgivande.
Rektor är den som slutgiltigt avgör vem eller vilka som ska arbeta inom skolan
och med hänvisning till bland annat 18 § kan rektor med stöd av skollagen
anställa ej behörig personal under en begränsad tid.
Förslag till beslut
Anse medborgarförslaget vara besvarat.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anse medborgarförslaget om ej behöriga lärare vara besvarat.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 28 november 2011, § 141.
Kommunstyrelsens protokoll 28 maj 2012, § 89.
_____
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