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Sammanfattning 
Piteå kommun instämmer i stort sett med förslaget att ge fler lärare och förskollärare 
möjlighet till att nå en behörighetsgivande examen genom VAL. Att kravet på en anställning 
som förskollärare ersätts med att man inom ramen för sin anställning medverkat i 
undervisningen är relevant samt att kravet på att en sökande ska ha åtta års yrkeserfarenhet 
under en 15-års period från tiden före den 1 juli 2015  för att kunna antas till den kortare 
utbildningen ersätts med ett krav på att sökanden ska ha åtta års yrkeserfarenhet senast ett år 
innan VAL-utbildningen påbörjats. 
 
 
Följande bör beaktas och följas upp 
Avsnitt 3.5 Fler obehöriga i förskolan ska kunna studera längre inom VAL 
Kommer möjligheten för verksamma  inom undervisningen i förskolan som ges möjlighet att 
studera upp till 90 hp inom VAL för att nå en behörighetsgivande examen påverka antalet 
sökande till den reguljära förskollärarutbildningen? 
 
Även om en förändring i förordningen för VAL-utbildningen ger möjlighet för fler lärare och 
förskollärare att nå en behörighetsgivande examen bör det, utifrån den alarmerade                       
kompetensförsörjningssituationen i förskola och skola, även ges ekonomisk ersättning till 
huvudmännen. I syfte att möjliggöra för anställda att vidareutbilda sig till en 
behörighetsgivande examen som förskollärare och lärare. 
 
3.8.2 Konsekvenser för VAL-lärosäten 
Om volymen av förskollärarstudenter inom ramen för VAL ökar finns det en risk att det får 
konsekvenser för reguljära utbildningar. Eftersom utbildningsplatser finansieras med särskilda 
medel och platser på den reguljära förskollärarutbildningen ska ersättas inom takbelopp kan 
det vara mer gynnsamt för lärosätena att satsa på VAL-studenter. 
 
Yttrandet har förhandlats i central samverkan 2019-12-03 och beslutats i Barn- och 
utbildningsnämnden 2019-12-18. Elice Ökvist, för- och grundskolechef har varit föredragande 
tjänsteman på uppdrag av skolchef Malin Westling. 
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