SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MeetingDate

InstanceName

§162

Dnr KS 2019-2490

Svar på motion från Johan Österberg (ROOP) gällande lokal
lärarutbildning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Roslagens oberoende parti har i motionen som är inlämnad till kommunfullmäktige den 16 december
2019 föreslagit att kommunen snarast ska utreda förutsättningarna för en lärarutbildning med
anställningsvillkor i Norrtälje kommun och lämna förslag till sådan utbildning. Utbildningsnämnden
har getts tillfälle att yttra sig över motionen och vid nämndens sammanträde den 17 juni 2020 så
beslutade nämnden föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
§113 KSAU protokollsutdrag med svar på motion från Johan Österberg (ROOP) gällande lokal
lärarutbildning

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Motionären
Skolchef/verksamhetschef för vuxenutbildningen
Barn- och utbildningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion från Johan Österberg (ROOP) gällande lokal
lärarutbildning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Roslagens oberoende parti har i motionen som är inlämnad till kommunfullmäktige den 16 december
2019 föreslagit att kommunen snarast ska utreda förutsättningarna för en lärarutbildning med
anställningsvillkor i Norrtälje kommun och lämna förslag till sådan utbildning. Utbildningsnämnden
har getts tillfälle att yttra sig över motionen och vid nämndens sammanträde den 17 juni 2020 så
beslutade nämnden föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande avseende svar på motion från Johan Österberg (ROOP) angående den lokala
lärarutbildningen
Bilaga 1 - motion från Johan Österberg (ROOP) angående den lokala lärarutbildningen
Bilaga 2 - Protokollsutdrag §63 Utbildningsnämnden den 17 juni 2020

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Motionären
Skolchef/verksamhetschef för vuxenutbildningen
Barn- och utbildningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2020-07-20
Diarienummer: KS 2019-2490

Barn- och utbildningskontoret
Handläggare:
Titel:
E-post:

Knut Nygaard
Skolchef/verksamhetschef
Knut.nygaard@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion från Johan Österberg (ROOP)
angående lokal lärarutbildning i Norrtälje kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Roslagens oberoende parti har i motionen som är inlämnad till kommunfullmäktige den 16 december
2019 föreslagit att kommunen snarast ska utreda förutsättningarna för en lärarutbildning med
anställningsvillkor i Norrtälje kommun och lämna förslag till sådan utbildning. Utbildningsnämnden har
getts tillfälle att yttra sig över motionen och vid nämndens sammanträde den 17 juni 2020 så
beslutade nämnden föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Ärendet
Beskrivning
Roslagens oberoende parti, ROOP, har genom sin ledamot Johan Österberg lämnat in en motion till
kommunfullmäktige. Den innehåller förslag om att barn- och utbildningskontoret ska ges i uppdrag ”att
snarast utreda förutsättningarna för en lärarutbildning med anställningsvillkor i Norrtälje kommun och
lämna förslag till sådan utbildning”.
ROOP motiverar detta uppdrag med att det saknas över 30 000 examinerade lärare i Sverige och att
det finns svårigheter med att rekrytera skickliga pedagoger till förskolor och skolor. I sin motion lyfter
ROOP ett koncept som för närvarande prövas mellan dalsländska kommuner och Högskolan i
Dalarna. Modellen innebär en samverkan mellan lärosätet som utbildar och kommunerna som
anställer lärarstudenterna. Upplägget innebär att studenterna arbetar på deltid 50 % i en klass/skola
och studerar på deltid.
Genom detta koncept vill ROOP skapa möjligheter för kommunens strävan om att knyta goda lärare till
kommunens skolor och förskolor, samt att komplettera nuvarande samverkan mellan kommunen och
högskolan.
Lagkrav
Det finns inget som hindrar kommunen att anställa lärarstudenter. Det finns inget som hindrar eleverna
att efter sin examination välja att söka arbete hos annan arbetsgivare/kommun, således blir det inga
ekonomiska konsekvenser då det inte blir fler tjänster som tas i anspråk. Det behövs ingen satsning
utbildningslokaler eller teknik utan ryms inom Vuxenutbildningens befintliga
Lärcentrum för Högskolestudier.
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Koppling till gällande styrdokument
Förslaget ligger väl i linje med att stärka Norrtälje kommuns arbetsgivarmärke. De kan också bidra till
att öka antal legitimerade och behöriga lärare i Norrtälje kommun.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Motionens förslag innebär att de som studerar en lärarutbildning ska få en anställning i kommunen.
Det finns idag redan obehöriga och olegitimerade lärare. Oavsett gäller visstidsanställning enligt
skollagen.

Förvaltningens analys och slutsatser
På Norrtälje vuxenutbildningens lärcentrum för högskolestudier (Lärcentrum Norrtälje) har studenter
sedan 2011 kunnat läsa tre olika lärarutbildningar från Karlstads universitet. Fram till i dag har mellan
50 och 70 förskole- och grundskolelärare som läst på Lärcentrum Norrtälje tagit sina examina.
Norrtälje kommun har också ett VFU-avtal med bland annat Karlstads universitet och ett avtal om
tentamensskrivning så att studenter från Norrtälje som läser distansutbildningar på Karlstads
universitet kan skriva sina tentamina på Lärcentrum Norrtälje (liknande avtal finns med också med
många andra lärosätten).
Det är liksom motionären ävenbBarn- och utbildningskontorets uppfattning att det behövs flera vägar
som gör att det blir fler studenter till lärarutbildningarna. Därför kan ett arbetsintegrerat koncept där
studenter jobbar viss tid på en skola i kommunen och studerar samtidigt till lärare vara ett bra
alternativ som kan locka fler studenter till lärarutbildningar. Dessutom skapas en anknytning mellan
studenter och kommunens skolor.
Vuxenutbildningens lärcentrum har utifrån motionen varit i kontakt med Karlstads Universitet som har
ett utbildningsprogram som heter ”Arbetsintegrerat grundlärarprogram” som i sin uppbyggnad
motsvarar Högskolan i Dalarna. Till skillnad från Högskolan i Dalarna finns det i programmet från
Karlstad redan ett koncept som bygger på samarbete med lärcentra. Den arbetsintegrerade
lärarutbildningen från Högskolan i Dalarna finns i dagsläge endast med utbildning på Campus i Falun.
Där är förvaltningens slutsats att det finns goda förutsättningar att starta ett breddat samarbete mellan
Vuxenutbildningens lärcentrum och Karlstads Universitet för en arbetsintegrerad lärarutbildning.

Tidplaner
Ej tillämpligt.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Knut Nygaard
Skolchef/verksamhetschef
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor
Bilaga 1 – Motionen från Johan Österberg (ROOP)
Bilaga 2 – Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde den 17 juni 2020

Beslut skickas till
Motionären
Skolchef/verksamhetschef för vuxenutbildningen
Barn- och utbildningskontoret
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Motion avseende lokal lärarutbildning i Norrtälje kommun
Bakgrund
”Allting står och faller med den enskilde läraren” kan vi läsa i en kort sammanfattning över
en stor metastudie, som tar upp faktorer som avgör elevernas studieresultat. Främsta
faktorn för elevernas studieresultat är alltså kvaliteten på lärarnas kunskaper, deras
personliga egenskaper som pedagoger, samt förmåga att engagera sina elever.
Idag saknar Sverige över 30 000 examinerade lärare, vilket skolforskare och Skolverket
samfält bedömer utgöra det största hotet mot Sverige som kunskapsnation.
Sedan 2018 finns med placering på Campus Roslagen en lärarutbildning på distans med
Karlstads universitet som utbildningsansvarig institution, ett utmärkt initiativ från Campus
självt.
Norrtälje kommun har samma svårigheter som övriga kommuner i landet att kunna
rekrytera skickliga pedagoger till sina förskolor och skolor. Därför vill Roslagens oberoende
parti, Roop, skapa fler möjligheter till ännu ett inslag i kommunens strävan att knyta goda
lärare till kommunens skolor och förskolor genom att lansera ett annat koncept som kan bli
en komplettering av nuvarande samberkan mellan kommunen och högskolan. Ett koncept
som för närvarande prövas i Dalarna av A och B kommuner.
Med högskolan i Gävle/Falun som utbildningsansvariga institutioner anställer A och B
kommuner lärarstudenter som obehöriga lärare redan under deras första termin på
lärarutbildningen på vakanta tjänster med en viss grundlön. Upplägget innebär att två
lärarstudenter delar på en tjänst och arbetar på deltid 50 % i en klass eller en
ämneskombination, och med distansstudier på resterande 50 % med Campus Roslagen som
bas.
Studenterna lär känna kommunen som arbetsgivare och ges bra stöd av skickliga handledare
på sina skolor. Efter avslutad utbildning kan studenterna erbjudas anställning i kommunen
och förhoppningsvis göra ett aktivt val av arbetsgivare i konkurrens med övriga kommuner i
länet, som kan locka med framför allt bättre lönevillkor. Lärarstudenterna erbjuds förutom
sin distansutbildning förhoppningsvis dessutom boende på Campus Roslagen.
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Roop yrkar därför
Att Kommunfullmäktige uppdrar åt utbildningsförvaltningen att snarast utreda
förutsättningarna för en lärarutbildning med anställningsvillkor i Norrtälje kommun och
lämna förslag till sådan utbildning.

Johan Österberg
ROOP

Hur vill du ha det?

?
Roslagens OberOende Parti
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-06-17

Utbildningsnämnden

§63

Dnr UN 2020-49

Motion från ROOP gällande lokal lärarutbildning i Norrtälje kommun
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har getts tillfälle att yttra sig över motionen från Roslagens oberoende parti om
att snarast utreda förutsättningarna för en lärarutbildning med anställningsvillkor i Norrtälje kommun
och lämna förslag till sådan utbildning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande yttrande motion ROOP lärareutbildning 20200524
Motion från Johan Österberg (ROOP) gällande lokal lärarutbildning(6611).pdf(273378) (0)_TMP

Beslutet ska skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen
Skolchef/verksamhetschef för Vuxenutbildningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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