Kommunfullmäktiges sammanträde
Solna den 12 april 2021
Interpellation till Skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben

Interpellation om att öka andelen behöriga lärare i Solnas skolor
I Lärarförbundets rankning ”Bästa skola 2020” placerar sig Solna på en föga smickrande
plats 243 av 290. Vad gäller resurser till undervisningen är Solna en av de kommuner i hela
Sverige som avsätter absolut minst pengar, men även vad gäller andelen behöriga lärare
placerar sig Solna långt ner på listan.
Det blågröna styrets beslut att lägga ner delar av Granbacka-, Bergshamra- och
Skytteholmsskolan har dessvärre lett till att flera behöriga och kompetenta lärare redan har
sagt upp sig. Underlåtelsen att ge lärarna på berörda skolor besked om huruvida de har sitt
arbete kvar till hösten gör att antalet uppsägningar riskerar att öka, vilket kan få
konsekvensen att andelen behöriga lärare minskar. En låg andel behöriga lärare kan
påverka kvaliteten på undervisningen och det kollegiala utbytet. Dessutom ökar
arbetsbördan för de legitimerade lärarna eftersom de kan behöva instruera sina obehöriga
kollegor och eftersom endast legitimerade lärare får sätta betyg.
Att öka andelen behöriga lärare är en komplex fråga eftersom lärarbristen på många håll är
stor och utbudet av skolor är mycket stort i vår region, vilket gör att många arbetsgivare slåss
om samma grupp behöriga lärare. Det finns många komponenter som påverkar lärares val
av arbetsplats: lönen, arbetsmiljön och arbetsvillkor men också möjligheten till fortbildning.
Istället för att lägga alla våra resurser på att nyrekrytera behöriga lärare tror Vänsterpartiet att
vi har mycket att vinna på att satsa på de kompetenta och skickliga lärare vi redan har.
Genom att öka resurserna till undervisning och därigenom förbättra lärarnas arbetsvillkor tror
vi att fler lärare kommer vilja stanna i staden.
Men vi tror också att vi har mycket att satsa på att vidareutbilda våra obehöriga lärare. Solna
har idag många otroligt kompetenta pedagoger som saknar lärarlegitimation eller behörighet
i de ämnen de undervisar i. Genom att erbjuda dessa lärare stöd till vidareutbildning och
komplettering av sin utbildning kan vi öka andelen behöriga och legitimerade lärare och göra
Solna stad till en ännu mer attraktiv arbetsgivare.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
1. Vilka åtgärder har staden vidtagit för att öka andelen behöriga lärare i Solnas
kommunala skolor?
2. Vilka åtgärder planerar staden att vidta för att öka andelen behöriga lärare i Solnas
kommunala skolor?
3. Vilka möjligheter till vidareutbildning för att öka graden behöriga lärare planerar
staden att erbjuda våra anställda obehöriga lärare?
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