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Interpellation om regler för LAS inom skolan/förskolan
Börje Lööw (v) anför följande i interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande.
Lärare som tar tjänst i förskolan får inte tillgodoräkna sig LAS-tid. Detta kan
få till konsekvens att lärare avstår från att arbeta i förskolan och istället
försöker springvikariera inom skolan, vilket i förlängningen kan innebära
outbildade vikarier inom förskolan.
Luleå kommun är dock en (1) arbetsgivare, vilket ofta framhålls i andra
sammanhang, bl.a. i lönesättningen. Alltså gör man som lärare, pedagogjobb
för samma arbetsgivare men får inte LAS-tid om man gör det i förskolan.
Detta beror på Bilaga M i det centrala avtalet som reglerar detta. Bilaga M
kom till i början av 90-talet och sedan dess har lärarutbildningen förändrats
dramatiskt till att bli mer överbryggande mellan verksamheterna. Bilaga M
borde alltså tas bort.
Luleå kommun kan naturligtvis inte själv göra det eller bara strunta i att följa
lagen och avtalen eftersom vem som helst skulle kunna stämma oss för det.
Men vi skulle kunna agera för en förändring.
Vi undrar då:
Är Du Ingrid Norberg beredd att ta upp ärendet i BUN i syfte att, med ett
beslut i BUN som stöd, gå vidare med ärendet till Sveriges Kommuner och
Landsting för att försöka påverka SKL att ta upp frågan om Bilaga M i
förhandlingar med de fackliga organisationerna.
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Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att interpellationen får ställas

-

uppdra till barn- och utbildningsnämndens ordförande att besvara
interpellationen.

_____
INTERPELLATIONSSVAR
Ingrid Norberg lämnar nedanstående svar på interpellationen.
Börje Lööw anför i en interpellation till mig att lärare som tar tjänst i förskolan
inte får tillgodoräkna sig LAStiden. Han menar att det kan få den konsekvensen att lärare avstår från att arbeta i förskolan vilket i förlängningen kan
medföra outbildade vikarier i förskolan.
Börje frågar om jag är beredd att ta upp ärendet i BUN i syfte att, med ett
beslut i BUN som stöd, gå vidare med ärendet till Sveriges Kommuner och
Landsting för att försöka påverka SKL att ta bort bilaga M i förhandlingar med
de fackliga organisationerna.
Jag ger följande svar:
Visstidsanställning för arbetstagare utan enligt skollagen föreskriven utbildning ger inte företräde enligt 25§ LAS till återanställning. Detta innebär att det
är skollagen som reglerar behörighetskravet och bilaga M reglerar anställningsförhållandet.
Enligt skollagen finns inget behörighetskrav i förskolan men i Luleå kommun
är vi mån om att ha utbildad personal vilket innebär att vi har hög andel
utbildade förskollärare i våra verksamheter.
Den ”gamla” lärarutbildningen med 1-7 lärare eller 4-9 lärare ger inte
föskolekompetens (förskollärare). Ytterst få lärare har utbildning som omfattar
förskola-fritidshem-grundskola enligt uppgifter från de fackliga organisationerna. I Luleå rör det sig om 10-15 personer.
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Utifrån det som ovan beskrivits finns separata LAS-listor för respektive
personalkategori.
I proposition 1990/91:18 framhåller föredragande statsråd att lärarnas kompetens är av avgörande betydelse för utbildningens kvalité. Alla tillsvidareanställda skall så väl vid anställningens början som fortlöpande vara utbildad
till huvuddelen för den undervisning man bedriver.
Analogt med detta gäller att man som visstidsanställd lärare i vart fall är
utbildad till huvuddelen av anställningen för att få tillgodoräkna sig
kvalifikationstid för företrädesrätt. Alla lärare med visstidsanställning i det
offentliga skolsystemet för barn och ungdom (förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola och särskola) berörs av kravet på korrespondens mellan
lärarutbildningens inriktning och den undervisning som i huvudsak avses.
Skollagen är i dag föremål för översyn. Det finns också signaler som säger att
även förskolan kommer att få behörighetskrav. Med detta som grund och
utifrån att jag anser att i grunden ska dylika frågor behandlas av arbetsmarknadens parter och arbetsgivarrepresentanter avser jag att inte lyfta frågan i
BUN.
Med detta anser jag att interpellationen är besvarad.
Börje Lööw tackar för svaret.
Efter avslutad diskussion beslutar kommunfullmäktige att
anse interpellationen besvarad.
_____
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