Interpellation om Lärarbristen till Grund och
förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S)
Flera skolor rapporterar om svårigheten att rekrytera behöriga lärare inför terminsstart. Vi kan också
läsa om Tungelsta Skola i Aftonbladet (2015-09-02) som inför hösten hade 20 vakanta tjänster och
endast 3 behöriga sökande. Skolan har enligt artikeln nu tillfälligt löst situationen genom att anställa
obehöriga lärare på ett halvår i taget.
Runt om i Haninge, Stockholm och hela Sverige skriker skolor efter lärare inför höstterminen. De
lediga lärarjobben i riket har under våren ökat med hela 32 procent jämfört med förra våren, visar
siffror som Arbetsförmedlingen tagit fram åt TT. Skolinspektionen har kartlagt
kompetensförsörjningen i skolan på regeringens uppdrag och byggd på den har de också tagit fram
en rapport som bygger på intervjuer och en enkät till 500 slumpvist utvalda rektorer, förskolechefer
och huvudmän. Av svaren framgår att rekryteringsproblemen finns i alla typer av kommuner – från
storstad till glesbygd – och i såväl kommunala som fristående skolor.
I intervjuerna framkommer det att rektorerna är oroliga för hur de ska kunna garantera en rättvis och
likvärdig betygssättning i framtiden. Lärarnas tidning skriver att skolorna på kort sikt löser problemen
genom att använda sig av undantagsbestämmelsen i skollagen, som tillåter att en obehörig
undervisar ett år i sänder. De finns också de som låter legitimerade och behöriga lärare anpassa sitt
arbetsschema och undervisa på flera enheter. Eller så får pensionerade lärare rycka in. I
Skolinspektionens rapport framkommer det att det finns stora brister när det gäller
rekryteringsinsatser, kompetenskartläggningar, fortbildning och uppföljningar.
Jag vill ställa följande frågor till Grund och förskole nämndens ordförande Maria Fägersten (S)
1. Hur avser du Maria Fägersten (S) att ta ditt ansvar för att säkra kompetensförsörjningen i
Haninges skolor?
2. Hur ska du Maria Fägersten (S) säkerställa att de kommunala skolorna i Haninge har en
rättvis och likvärdig betygssättning?
3. Hur har du tänkt att Grund- och förskolenämnden strategiskt ska arbeta med att förbättra
arbetet med rekrytering, kompetenskartläggningar och fortbildning?
För Moderaterna i Haninge

Sara Sixten (M)

