LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

Paragraf

Sida

Kommunstyrelsen

2011-10-31
2012-03-26
2012-03-12

208
51
52

436
129
138

Arbets- och personalutskottet

2012-02-27

48

109

oktkf36
Dnr 11.594-008

Medborgarförslag om anställningstest för lärare
Ärendebeskrivning
Filip Hallnor anför följande i ett medborgarförslag 2011-10-06.
Anställningstest för lärarrekryter så att Skolverket vet vad personen är
kapabel till att lära ut. Jag har en kompis som är bättre på matte än sin lärare
och min kompis håller på med matte B.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Skolverket har utfärdat föreskrifter om introduktionsperiod och
kompetensprofiler för lärare och förskollärare som är beslutade den 20 maj
2011. Dessa baseras på bestämmelser i skollagen (2010:800) och förordning
(2011:46) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och
utnämning till lektor.
I Skolverkets föreskrifter står det bland annat att en lärare eller förskollärare
enligt 2 kap. 16 § skollagen måste genomgå en introduktionsperiod för att
kunna bli legitimerad samt vilka kompetensprofiler som krävs för att
bedömas som lämplig att bedriva undervisning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2012-03-26

51

130

Kommunstyrelsen

2012-03-12

52

139

Arbets- och personalutskottet

2012-02-27

48

110

oktkf36b
Introduktionsperioden syftar till att ge stöd på ett yrkesmässigt, personligt
och socialt plan, stimulera till professionell utveckling, bidra till att skapa en
trygg och utvecklande arbetsmiljö för läraren eller förskolläraren, och utveckla
lärarens eller förskollärarens förståelse för skolan eller förskolan som
arbetsplats samt dess roll i samhället.
Introduktionsperiodens längd ska vara ett läsår/elevår det vill säga 178 dagar
motsvarande heltid. Rektor eller förskolechef ska utse en mentor till läraren
eller förskolläraren och perioden ska dokumenteras med observationer och
samtal samt vid minst tre tillfällen ska lärarens lämplighet bedömas.
Efter avslutad introduktionsperiod ska rektor eller förskolechef avge ett
skriftligt yttrande om lärarens eller förskollärarens lämplighet att bedriva
undervisning.
När läraren ansöker om legitimation ska yttrande från introduktionsperioden
bifogas ansökan och om läraren inte bedöms lämplig ger inte Skolverket
någon legitimation till vederbörande.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att introduktionsperioden för nya
lärare motsvarar det anställningstest för lärarrekryter som Filip Hallnor
efterfrågar i sitt medborgarförslag.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

avslå medborgarförslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2012-03-26

51

131

Kommunstyrelsen

2012-03-12

52

139b

Arbets- och personalutskottet
oktkf36c

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
avslå medborgarförslaget.
_____

Beslutsexpediering
Filip Hallnor, Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

