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Sveriges utbildningsväsende står inför stora utmaningar, nu och under kommande år när det gäller
kompetensförsörjning. Satsningar har gjorts från nationellt håll och lokalt för att förbättra lärarnas
löneläge. Ett trendbrott verkar ha skett då fler studenter nu söker sig till lärarutbildningar. På
Strömbacka kan man i stor utsträckning tillgodose behovet av behöriga lärare, men bristen på lärare
börjar bli kännbar, framförallt när det gäller att anställa vikarier under pågående läsår. Denna delrapport
fokuserar på några huvudfrågor som alla på något sätt berör kompetensförsörjning. Dessa är
resursoptimering, avlastning av nyckelfunktioner, kompetensförsörjning och kompetensutveckling. En
fokusgrupp har intervjuats för att få svar på hur Strömbacka lever upp till och hur man behöver
utvecklas för att leva upp till en attraktiv arbetsplats. Rekommendationerna som presenteras i
rapporten är att man behöver fortsätta att verka för en god löneutveckling för anställda inom
skolområdet. Forstatt arbete med att stärka varumärket och ett viktigt led i detta arbete är arbetet
attraktiv skola där arbetsmiljö, kompetensutveckling, sammanhållning, likvärdighet och tillgång till
vikarier är nyckelfrågor. För att nyttja personalen optimalt bör man fortsatt se över hur man optimerar
den övergripande tjänsteplaneringen. Viktigt är ocskå att aktivt arbeta med personalrekrytering mot
universiteten, studenter under utbildning. En genomtänkt rekryteringsplan kan med fördel tas fram. Ett
annat sätt att frigöra lärarresurser kunde också vara att göra försök med heltidsanställda mentorer. I
framtiden kommer troligtvis fler ämnen att kunna ges via entreprenad och därför rekommenderas att
man påbörjar ett arbete med att se över hur detta skulle kunna genomföras, eventuellt inom ramen för
4-kantens gymnasiesamverkan.
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1 Inledning
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En central fråga för en framgångsrik skola, är tillgången till utbildad arbetskraft. Många prognoser och
rapporter som genomförts, har kommit till slutsatsen att utbildningsväsendet i Sverige står inför stora
utmaningar när det gäller tillgången till behöriga lärare under kommande år. Detta drabbar inte minst
gymnasieskolan. Statistiska Centralbyrån har kommit fram till att det år 2020 kommer att saknas 44 000
utbildade lärare och förskollärare, och 2013 beräknas siffran ha nått 49 000.1 I Statens Skolverks
lärarprognos 2015 gör man bedömningen att Sverige år 2019 kommer att stå utan 60 000 lärare,
förskollärare och fritidspedagoger. Något som ytterligare skulle kunna öka på denna siffra är den stora
andelen nyanlända elever.2 Skolverket lyfter också i sin prognos den mycket stora bristen på yrkeslärare.3
Antalet yrkeslärare skulle behöva fördubblas för att nå balans sett ur ett nationellt perspektiv.4
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Vad betyder dessa prognoser för Strömbackaskolan och Piteå kommun? Fram till idag har vi kunnat
besätta de allra flesta av våra tjänster med behörig personal, med legitimerade lärare. Men bristen på
lärare har börjat bli kännbar även på Strömbackaskolan. Vi behöver därför hitta strategier för hur vi, i
konkurrens med andra, långsiktigt ska tillgodose vårt behov av utbildad arbetskraft. Vi behöver också
hitta strategier för hur vi långsiktigt och effektivt arbetar med att kompetensutveckla vår personal. Det
betyder att vi måste rikta ljuset både på hur vi planerar vår verksamhet, men också på hur vi lyckas i vår
roll som attraktiv skola och attraktiv arbetsgivare.

1.1 Avgränsning

dn
i

Syftet med denna delrapport är alltså att hitta former för att säkerställa tillgången till behörig och
kompetent personal.

Resursoptimering
Avlastning av nyckelfunktioner
Kompetensförsörjning
Kompetensutveckling

U
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På Strömbackaskolan finns många olika yrkeskategorier. Då det är bland lärarna vi ser de stora
rekryteringsutmaningarna, så kommer huvudfokus i denna delrapport att ligga på den yrkeskategorin.
Delprojektet avgränsas också till en genomlysning av områdena:

Skolinspektionen. Kompetensförsörjningen en nyckelfråga för skola och förskola (2015).
Regeringens Kommittédirektiv 2016:76. Sid. 3. Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner.
3
Regeringens Kommittédirektiv 2016:76. Sid.8. Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner.
4
Skolvärlden. 2015-04-01.
1

2
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2 Bakgrund
Ungdomars utbildning och utbildningarnas matchning mot samhällets behov är en avgörande fråga för
framtiden. Med begränsade ekonomiska ramar, ska vi skapa den bästa tänkbara skolmiljön för de
ungdomar som väljer att studera vid Strömbackaskolan. Vi vet att skickliga lärare är en av de mest
avgörande faktorerna för ett barns, en ungdoms skolgång. Som huvudman har man ett ansvar för att en
elev som påbörjat en utbildning, har rätt att slutföra den. Vi måste trygga elevernas utbildning genom att
tillse att vi har tillgång till utbildade lärare. Det är en rättssäkerhetsfråga, det är en fråga för
Strömbackaskolan, för Piteå kommun och en fråga för regionen.
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Skolinspektionen påpekar att huvudmän och rektorer måste arbeta strategiskt med
kompetensförsörjningsfrågan, för att säkerställa tillgången till behöriga medarbetare. Detta ansvar delas
mellan stat och huvudmän för utbildningarna. Det handlar både om att kunna attrahera människor att söka
sig till lärarutbildningarna, men också om att behålla lärare, locka tillbaka lärare som lämnat läraryrket
och att nyttja den kompetens som kan finnas hos gruppen nyanlända. Skolinspektionen hävdar också att
huvudmännen måste skapa utrymme för strategisk kompetensutveckling av befintlig personal. 5 Utifrån
denna bakgrund är det av största vikt att vi på lokal nivå kartlägga vilka möjligheter och verktyg vi har till
förfogande för att säkerställa kompetensen inom vår verksamhet.
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2.1 Nuläge lokalt
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Vid Strömbackaskolan har vi under senare år varit någorlunda förskonade och till största delen kunnat
besätta tjänster med behörig personal. Men under de senaste två åren har kompetensbristen gjort sig
alltmer påmind. Att tillsätta tjänster vid läsårsstart har gått relativt bra. Däremot har vi svårigheter att få
tag i vikarier och framförallt är det svårt att rekrytera lärarpersonal under pågående läsår. Bristen är som
störst när det gäller lärare i naturvetenskapliga ämnen samt yrkeslärare. Vi har haft förmånen att ha
pensionerade lärare som gått in på både kortare och längre vikariat och på så sätt har vi varit mindre
sårbara.

U

tre

Att arbeta med att säkra kompetensförsörjningen innebär att vi måste arbeta på många plan. Det krävs att
vi är attraktiva som arbetsgivare, har lärare som pratar gott om och är stolta över sitt yrke. Det krävs ett
gott samarbete med våra universitet, det krävs ett löneläge som är så pass attraktivt att det attraherar
ungdomar att söka lärarutbildning och att stanna kvar i läraryrket. Rektorslönerna måste också hänga med
i löneutvecklingen. Det krävs också en god planering och en god framförhållning. Vi arbetar nära
branscherna för att om möjligt fånga in potentiella lärare, och utbildar internt när vi finner det som en
framkomlig väg.
Under senare tid har vi visstidsanställt obehöriga unga med potential, dels för att täcka upp där det rått en
bristsituation, men också med en tanke om att locka dem att söka lärarutbildning.
När det gäller kompetensutveckling står vi i ett vägskäl. Allt mer fortbildning sker från nationellt håll
genom så kallade moduler och med stöd av utbildade lokala handledare. I dagsläget har lärare fått
kompensation för denna fortbildning i form av kompetensledighet. Detta har skapat en ryckighet i
organisationen. Vi behöver fundera över långsiktiga strategier för hur vi ska planera för återkommande
fortbildning via denna typ av nationella digitala arenor.

5

Skolinspektionen. Kompetensförsörjningen en nyckelfråga för skola och förskola (2015).
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2.2 Nuläge omvärld
Som tidigare nämnts i denna rapport så bedöms behovet och underskottet av lärare vara stort de
kommande åren. Därför har regeringen under 2015 tillsatt resurser samt aviserat en nationell samling för
läraryrket. Arbetet och dialogen förs tillsammans med parterna på arbetsmarknaden kopplade till
utbildning, Lärarutbildningskonventet, Sveriges förenade studentkårer och Sveriges universitets- och
högskoleförbund. Det handlar om att försöka skapa samsyn kring de utmaningar vi står inför, dels rörande
ambitionen att förbättra resultaten i skolan, men också om att säkra tillgången till kompetenta lärare. För
att klara detta behöver man höja statusen och attraktiviteten för läraryrket och det behöver göras både på
nationell nivå och på lokal nivå. Utredningen ska slutredovisas senast 1 december 2017.6
I Skolkommissionens delbetänkandet Samling för skolan - Nationella målsättningar och
utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet (SOU 2016:38) drar man slutsatsen att det behöver
vidtas kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med den akuta bristen på behöriga lärare.7
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Dock har det skett en viss upphämtning under det senaste åren. Fler elever söker sig till lärarutbildningar.
Det kan bero på de skriverier och den debatt som pågått runt bristen på lärare. Vid Luleå Tekniska
universitet har antalet sökande till lärarutbildningar ökat från 2013 då det låg på 300 personer som
ansökte till 500 personer som sökte sig till lärarutbildningarna 2017. Vid LTU ser man en ökning på alla
typer av lärarutbildningar.8 Sett över en femårsperiod så har det skett en sjuttioprocentig ökning av antalet
förstahandssökande till lärarutbildningarna. Ämneslärare är en av de kategorier som ökar mest.9
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Den 20 april 2017 presenterade Skolkommissionen sitt slutbetänkande gällande Samling för skolan som
genomförts på uppdrag av regeringen 2015. När det gäller kompetensförsörjning så skriver kommissonen
i sitt betänkande:
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Det krävs fortsatta insatser för att säkra tillgången på behöriga lärare och skolledare till det
svenska skolväsendet. Det är viktigt att de åtgärder som vidtas bidrar till en långsiktigt bibehållen
eller stärkt kvalitet. Det kapacitetsbyggande som behövs uppnås inte genom temporära
kortsiktiga lösningar, utan genom en långsiktig systemförstärkning. Den kapacitetsförstärkning
och kvalitetsutveckling kommissionen ser som nödvändig kommer att medföra behov av resurser
och riktade insatser.
Utöver satsningar på de reguljära lärarutbildningsprogrammen är det angeläget att skapa bättre
tillgång till behörighetsgivande och behörighetskompletterande utbildningar. Det är även
angeläget att skapa bättre tillgång till utbildningar som bidrar till utökad behörighet för lärare,
samt goda villkor för deltagande.10

6

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/bjorn-astrand-blir-utredare-for-nationell-samling-forlararyrket/ 2017-05-21.
7
Skolkommissionens delbetänkande SOU 2016:38.
8
SVT Norrbotten, intervju med Erik Höglund, prorektor LTU. 2017-04-19.
9
www.ltu.se/ltu/media/news/Preliminara-soksiffror-till-Lulea-tekniska-universitet-1.164911. 2017-04-20.
10
Skolkommissionen. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Betänkande SOU 2017:35.
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3 Metod
För att sätta fokus på vilka områden som var viktigast att inrikta sig på, gjordes en viktning av olika
faktorer som kunde ha betydelse för kompetensförsörjning utifrån effekt och kostnader. Faktorerna togs
fram i dialog med styrgruppens deltagare. Faktorerna återfinns under de fyra underrubrikerna kopplade
till avsnitt fyra i rapporten.
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Rapporter från statliga myndigheter har använts som underlag för olika antaganden. I samarbete med
personalsspecialist har förslag till aktiviteter kopplat till kommunens övergripande rekryteringsplan tagits
fram. Intervjuer med fokusgrupper bestående av olika personalkategorier har genomförts i syfte att
kartlägga och analysera hur Strömbacka ska förbli och förbättra sin position som en attraktiv
skola/arbetsplats. En översyn av formerna för organisationsplanering är gjord i samråd med
ledningsgruppen för Strömbackaskolan.

4 Utfall/Resultat

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är huvudfokus i rapporten. Utifrån viktningen framkom
utöver dessa, två områden som uppfattades som värdefulla att sätta egna rubriker för, eget fokus på. Dessa
två var resursoptimering och avlastning av nyckelfunktioner.
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Marknadsföring – Gör en grundlig översyn var och hur vi ska synas
Utse tydliga ambassadörer klä dem med kommunkunskap
Vässa vår förmåga att presentera oss som verksamhet vid rekrytering?
Delta vid bjudlunch för studenter från Luleå
Delta vid Pedagogernas dag i Umeå
Delta vid ev. mässor i Stockholm, och vid universitet
”Jobba hos oss”, hänvisa på hemsidan vem de kan vända sig till
Se över annonserna – fyll på med positiv information – Personalspecialisters ansvar
Erbjud studenter att göra examensarbeten på Strömbacka. Föreslå specifika ämnen.
Knyt bättre kontakter med Umeå Universitet så att elever kan göra sin VFU på Strömbacka.
Håll kontakt med studenter från Piteå på olika lärarutbildningar i Sverige
Se över rekryteringsfolder så att den får ett bättre format

U
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Personalspecialist involverades i arbetet med rekryteringsplanen. Utifrån dessa samtal kom vi fram till att
nyttja kommunens och förvaltningens rekryteringsplan med specifika tillägg för Strömbackaskolan. Dessa
tillägg var:

För att kunna rekrytera goda medarbetare behöver vi vara attraktiva som arbetsgivare och som skola. För
att kartlägga hur vi uppfattas som skola, har en fokusgrupp satts att analysera positiva faktorer och
faktorer som vi på Strömbacka behöver utveckla/förbättra. Gruppens huvudsakliga resultat kan
sammanfattas enligt följande:
Frågeställningar
Vad gör Strömbacka till en
attraktiv arbetsplats?

Hur ser det ut idag
Väl fungerande stödfunktioner.
Höga ambitioner, fokus ligger
inte bara på ekonomi. Tryggt
och flexibelt. God stämning,

Hur borde det vara
Mer personalresurser, hanterbar
arbetsbelastning. Högre löner
Större likvärdighet och samsyn
mellan skolenheter. Mer
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gemensamma aktiviteter och
mer samarbeten mellan
skolenheterna.

Tätt tak i hus Oden. Lärstudio
för elever med autism.
Vikariepool. Helhetstänk och
likvärdighet. Mindre stress för
all personal. Mötesplatser.
Bättre placering av
personalrummen. Bättre
planering av individuella valen.
Mer inblick i varandras
verksamheter så att vi kan nyttja
goda exempel. Likvärdighet
gällande löner och fortbildning.
Höjda löner även för de grupper
som inte kan göra karriär i
skolan.
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Vilka möjligheter finns att
utvecklas till en attraktivare
arbetsplats?

ng
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Vad saknar vi som attraktiv
arbetsplats?

varm och trevlig arbetsplats där
man känner förtroende.
Arbetsglädje med gemensamt
elevfokus. Stort utbud av
utbildningar, kompetent
personal. Flextid och
friskvårdstimme.
Möjlighet till vikarier vid
sjukdom. Hela kurser ska
schemaläggas, inte bara
garanterade undervisningstiden.
Förutsägbar schemaläggning.
Samarbete och kvalitetssäkring
av arbetssätt som kan leda till
likvärdighet mellan skolenheter.
Tydliga gemensamma mål,
långsiktighet. Högre lön.
Arbetslag ska kunna ha sin
placering nära varandra. Stora
elevgrupper. Otydlighet i
information och planering i
gränslandet mellan olika
skolenheter.
Bättre och mer riktad
kompetensutveckling. Nyttja
kompetens som finns bättre.
Utvärdering och uppföljning
behöver bli bättre. Långsiktigare
kompetensutvecklingsplaner. En
röd tråd i elevhälsoarbetet.

Vilka är hindren för att nå dit?

Optimera personalresurserna.
Kompetensutvecklingsplan med
grund i empirisk teori. Bli ännu
bättre på att värna om
lärarkandidater. Utveckla
samarbetet med
universiteten/fler universitet.
Marknadsför yrket/arbetsplatsen
ännu mer. Bättre löneutveckling
och bättre
utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet för grupper inom
elevhälsan att nischa sig inom
olika områden och nyttja denna
kompetens inom hela skolan.
Detta förutsätter att man har en
gemensam chef vilket
underlättar arbetet med
utvecklings- och
arbetsmiljöfrågor.

Information och beslut kan bli
otydliga när det är många
skolenheter i en stor skola.
Ekonomi
Samsyn
Rekrytering av behörig och
kompetent personal.
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Vad skulle behövas för att
skapa en ökad känsla av
samhörighet över hela
Strömbacka?

Annat som är viktigt att
framföra

Stora elevantal för
skolsköterskor som har
lagstadgade undersökningar.
Istället för en komprimerad
vecka i augusti, sprid ut
gemensamma träffar över året.
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Gemensamma
personalaktiviteter som
personalfester och frukostmingel
är bra.

Gemensam personalträning
Gemensamma aktiviteter som
Kick-offer, frukostmingel och
personalfester mm.
Ökad insyn i skolans alla
verksamheter. Likvärdighet
gällande skolans personal.
Gemensamma
handledarutbildningar för APL.
Samarbeten i gemensamma
frågor.
Rätt medarbetare på rätt plats,
nyttja kompetenserna på rätt
sätt.
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4.1 Resursoptimering
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För att på bästa sätt nyttja de personalresurser, de kompetenser som finns på arbetsplatsen behövs en
övergripande planering. En större samordning är viktigt för att bättre kunna nyttja personalresurserna på
Strömbackaskolan. Vi är på gång att utarbeta former för detta och i ett första försöka så kommer planerare
att få ett större helhetsansvar för personalplaneringen. Detta förväntas ge effekt när det gäller
effektivisering av bemanning. En konsekvens av detta är att rektorerna blir mindre autonoma då helheten
prioriteras framför enheter. Det kan också innebära en större rörlighet bland personalen vilket medför att
skolenheterna inte på samma sätt kan hålla ihop personalen under sitt gemensamma paraply på samma
sätt som tidigare. Ett mål är, att så långt det är möjligt ändå försöka hålla ihop personalen på enheterna
eftersom det gynnar inte bara personalen, utan också elevernas lärande och trivsel. Utvärdering kommer
att ske efter detta år för att se hur vi går vidare.

U

Om personalen på grund av denna samordning blir mer flytande över enheterna än vad som tidigare varit
fallet, behöver vi utveckla samverkan mellan de olika skolenheterna. Vi behöver stärka känslan av att
Strömbacka är vår arbetsplats, även om vi i praktiken är fem skolor på ett skolområde. Samverkan bidrar
också starkt till det kollegiala lärandet, vilket gynnar eleverna. En annan möjlig väg är att 2-3 skolenheter
samverkar kring personalplanering för att begränsa antalet skolenheter lärare är kopplade till.

4.2 Avlastning av nyckelfunktioner
Heltidsanställda mentorer skulle kunna avlasta lärare. Det ger förväntat bättre kvalité i mentorskapet och
frigör lärarresurser då lärare kan undervisa mer. Det skulle ej behöva vara förenat med kostnader i pengar,
men eventuellt i förankring och planering för hur mycket ytterligare undervisning som är rimligt att lägga
ut. Dessa mentorer skulle inte nödvändigtvis behöva ha en lärarutbildning utan med fördel skulle
mentorer med socionomutbildning, beteendevetenskaplig utbildning etc. kunna anställas. På så sätt skulle
man frigöra mer lärarresurser till direkt undervisning. Försök har gjorts i andra kommuner med positiv
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respons från de lärare som deltagit.11 Men det är kontroversiellt och man bör kanske prova sig fram med
lärare som vill delta frivilligt.
Rektor har en central ställning för utvecklingen av en skolas kvalitet. När det gäller avlastning av rektors
arbetsbörda, bör organisation och arbetsuppgifter anpassas så att rektor har möjlighet att lägga stort fokus
på det pedagogiska ledarskapet. Vissa arbetsuppgifter kan behöva flyttas över till annan personal för att
rektorsyrket ska bli mera attraktivt och skapa bättre förutsättningar för rektorer att vara framsynta.
Som pedagogisk ledare är det rektors uppgift att ha det övergripande helhetsansvaret för att verksamheten
utvecklas och inriktas på att nå de nationella målen. Det är därför viktigt att skapa goda förutsättningar för
rektorer så att de kan utveckla sitt pedagogiska ledarskap utifrån kraven i skollagen, läroplaner och andra
författningar.12
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I Skolkommissionens delbetänkande gör man bedömningen att huvudmännen bör beakta den
administrativa bördan för lärare och rektorer och vara restriktiva med att belasta dem med egna mål,
anvisningar och redovisningskrav vid sidan av det som anges i nationella styrdokument. Det finns därför
ett behov av att undersöka vilka administrativa uppgifter utöver de som följer av de nationella målen som
läggs på lärare och skälen till detta samt se över vilka möjligheter det finns att minska mängden sådana
uppgifter.13 Skolkommissionen skriver i sitt delbetänkande SOU 2016:38 att det är viktigt att stärka
tilliten mellan skolans huvudmän, lärare och skolledare.

4.3 Kompetensförsörjning

ng
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Med anledning av dessa skrivningar, behöver nämnd, förvaltningsledning och rektorer i Piteå kommun,
föra en aktiv dialog så att lärare och skolledare inte i onödan belastas med arbetsuppgifter även om det
ligger goda intentioner bakom.

dn
i

En central utmaning för det svenska skolväsendet är att säkerställa tillgången på kompetenta och
engagerade lärare och skolledare, samt att skapa goda förutsättningar för dem att utföra sitt uppdrag.

U

tre

Vi behöver hitta strategier för hur vi ska attrahera rätt kompetens. Tillsammans med personalspecialister
se över hur vi kan vässa vår attraktionskraft som arbetsgivare. En rekryteringsplan utarbetas som baserar
sig på den kommunövergripande och förvaltningsövergripande planen. Till denna kopplas aktiviteter som
är specifika för Strömbackaskolan.
Fortsatt arbete med att förbättra lönestrukturen i syfte att attrahera kompetent personal.
Kanske behöver vi tänka utanför de gängse rekryteringsförfarandena och hitta alternativa
rekryteringsvägar. Det skulle kunna vara att anställa personer med kompetens och förmågor som vi ser
matchar våra behov, och vid behov vidareutbilda dem internt, eller inspirera dem att vidareutbilda sig
inom läraryrket. När det gäller yrkeslärare kan detta med fördel ske genom samarbete/utbyte med
branschen.
Ett bättre samarbete skulle behöva byggas med universiteten, inte minst i Umeå där merparten av
gymnasielärarstudenter finns i regionen. Men det kan också vara intressant att etablera kontakt med
Piteåstudenter vid andra lärosäten för att knyta dem till hemkommunen. Skolkommissionen skriver i sitt
11

http://pedagog.stockholm.se/pedagogisk-organisation-och-ledarskap/mentorskap-pa-jamlik-grund/ 2017-05-21
Regeringens Kommittédirektiv 2016:76. Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner.
13
Regeringens Kommittédirektiv 2016:76. Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner.
12
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betänkande att ett starkt samarbete mellan lärosäten och skolhuvudmän är en förutsättning för en
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) av god kvalitet.14 Kanske måste vi också ha modet att anställa
lärare i någon form av vikariepool för att de inte ska välja att gå till andra huvudmän.
En bra introduktionsperiod för nyanställda är viktigt, särskilt när man kommer ut som nyutexaminerad.
När vi som potentiell arbetsgivare knyter kontakt med studenter är det bra att kunna visa på en noga
genomtänkt introduktion för dem.
På nationell nivå öppnar man alltmer upp för möjligheten till köp och sälj av lärartjänster via digital
teknik. Detta är förmodligen något som kommer att bli mer vanligt i vissa ämnen/kurser där det är få
elever och där det råder brist på lärare. Det skulle i så fall innebära att vårt utbud skulle kunna breddas,
t.ex när det gäller språk. Att börja undersöka sådana möjligheter, eventuellt inom ramen för 4kantssamverkan, vore kanske klokt.
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4.4 Kompetensutveckling
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I Skolverkets översikt Forskning för klassrummet, lyfts utifrån befintlig forskning det kollegiala lärandet
fram som det mest framgångsrika sättet att organisera kompetensutveckling för lärare. Det kollegiala
lärandet kan genomföras på olika sätt och behöver struktur, ramar och ibland också input via extern
expertis för att bli verkningsfull. Rektors aktiva pedagogiska ledning är central för att lyckas.15 Skolverket
har med framgång bedrivit utbildning inom olika ämnesområden, matematiklyft, läslyft, digitalt lyft, NKlyft etc. Handledare har utbildats för att genomföra kollegialt lärande på arbetsplatserna med stöd av
moduler. Skolverket anser att detta är en god modell för framtiden. Strömbackaskolan behöver se över
hur man på bästa sätt kan organisera för denna typ av utbildning. Rektor behöver ta ett aktivt ansvar för
att få tillstånd en kollegial kultur och struktur.

tre
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Den fortbildning som idag sker via Skolverkets lyft, innebär att deltagare ska avsätta två timmar per
vecka under en 16-veckors period, för att genomföra två moduler. Schematekniskt kan man behöva göra
justeringar för att detta enkelt ska kunna genomföras inom ordinarie arbetstid. Tid behöver också avsättas
för utvecklingsledare som kan hålla i denna typ av fortbildning. Tid för utveckling behöver inte vara
bundet till samma person, utan kan variera beroende på aktuellt utvecklingsområde. Skolverket ser med
fördel att någon utanför organisationen kan träda in som expert/handledare.

U

Kompetensutveckling kommer också att ske med stöd av de förstelärare som är magisterutbildade. Denna
typ av fortbildning kan också inrymmas i de gemensamma schemapositioner som eventuellt avsätts för
ändamålet. Behovet av hela kompetensutvecklingsdagar kan således komma att minska till förmån för en
mer kollegial kontinuerlig kompetensutveckling.
En annan form av kompetensutveckling är den typ av fortbildning som kan komma att bli nödvändig för
att vidareutbilda personal som saknar behörighet. Detta kan komma att medföra en del kostnader för
Strömbackaskolan. Man kan anta att digitaliseringen medför att mycket av utbildningen kan komma att
ske på distans när vi är framme vid 2025.

14
15

Skolkommissionen. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Betänkande SOU 2017:35.
Skolverket. Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (2013).
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5 Hållbar utveckling
Det som lade grunden för hållbarhetsbegreppet var Brundtlandkommissionen som under åren 19831987 stadgade att med hållbarhet avsågs att; ”utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.16
Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och ett globalt perspektiv.17Vid ett FN-toppmöte i
Johannesburg om hållbar utveckling, lade man fast att all utveckling måste vara hållbar och att
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter måste integreras.18
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Arbetet med hållbar utveckling stadgas både genom nationella styrdokument för skolan men även som
ett kommunalt uppdrag. Sedan 2010 har Piteå kommun bedrivit ett strategiskt förvaltningsövergripande
arbete för hållbar utveckling, bland annat genom medverkan i Energimyndighetens program ”Uthålliga
kommuner”.19
Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare; ekonomisk, socialt och miljömässigt ansvar, och dessa
intressen behöver befinna sig i balans.20 De lokala delprojekten i denna utredning, speglas i dessa tre
hållbarhetsperspektiv.
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5.1 Social hållbarhet

I samhällets intresse ligger nödvändigheten av ett hållbart arbetsliv. Arbetsglädje, god arbetsmiljö, både
fysisk och psykisk är centralt, för den enskilde, för kollektivet och för samhället där man ser stora behov
av att minska sjuktalen. Det är inte självklart att arbetshälsa uppstår av sig självt, utan det är frågor som vi
ständigt måste ha en pågående dialog och tanke kring.
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Under begreppet social hållbarhet kan man också lägga möjligheten att tillvarata den kompetens som kan
finnas inom gruppen nyanlända. Här krävs en god samverkan med andra myndigheter.

tre

5.2 Ekologisk hållbarhet

U

Minska på resor i samband med kompetensutveckling genom att allt större andel av fortbildning sker via
digitala medel.

5.3 Ekonomisk hållbarhet
Då vi befinner oss i ett läge när de som är i produktiv ålder minskar medan allt fler blir äldre och barn och
unga ökar, så betyder det att de skatteunderlag som finns blir mindre till varje verksamhet. Det är en stor
utmaning för skolan. Vi måste skapa en effektiv organisation men med bibehållet mål på hög kvalitét. Att
inte ha tillgång till lärare kan i slutändan bli kostsamt både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Det är

16

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainabledevelopment/hallbar-utveckling-1.350579 2017-05-15.
17
NE.se
18
SOU 2004:104. Sid. 38.
19
Piteå kommun - Utbildningsförvaltningen, Plan för hållbarhet. Sid 3.
20
https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster/hallbarhetstjanster/vad-ar-hallbarhet.html 2017-05-15
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viktigt att vi verkligen får unga människor att träda in på lärarbanan. Det är också viktigt att vi arbetar för
att hålla sjuktalen på en låg nivå.
Vi måste också organisera för fortbildning så att den till största delen kan ske inom ramen för ordinarie
arbetstidsavtal.
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En god organisationsplanering är grunden för effektiv ekonomisk hushållning.
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6 Analys
Arbete med att säkerställa tillgången till arbetskraft inom skolområdet pågår på både lokal nivå och på
nationell nivå. På lokal nivå är vi beroende av att man på nationell nivå tar sitt ansvar för att underlätta
rekryteringen av människor till lärarutbildningarna. Vi är beroende av att man från nationell nivå bidrar
till att underlätta, inte försvåra, bidrar till att statusen höjs och att läraryrket blir ett attraktivt val i
konkurrens med andra potentiella yrken. En viss ljusning kan skönjas då antalet platser på
lärarutbildningarna blir fler samt att antalet sökande till lärarutbildningarna ökar. Men det är fortfarande
så att matchningen inte alltid är perfekt. Det kan finnas behov av att vidareutbilda lärare inom områden
där tillgången brister.
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Att arbeta med kompetensförsörjning innebär arbete på många olika plan. Vi konkurrerar med andra i
regionen om tillgången till lärare. Det gäller att ha ett fortsatt gott rykte. Vi ska leva upp till vår
verksamhetsvision, en skola i toppklass, så att vi blir intressanta för nya medarbetare och så att vi behåller
de anställda vi har. Arbetsmarknaden är inte lika cementerad som den var tidigare. Människor byter i
större utsträckning arbete under livet. Det behöver finnas utmaningar i organisationen så att människor
blir kvar och det är viktigt att människor trivs och utvecklas, för sin egen och för elevernas vidkommande.
Detta är också något som skolkommissionen lyfter i sitt betänkande.
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Hur profilerar vi oss utåt? Det är en fråga att fördjupa sig i. Vem vill vi vara, hur vill vi synas? Här måste
vi jobba tajt med personalavdelning och informationsavdelning för att vässa oss i marknadsföring och
rekryteringssammanhang. När det gäller marknadsföring finns en god grund att stå på, men det gäller att
inte stagnera, utan att vara öppen för de snabba förändringar som sker inom detta område. Var är vi 2025?
Det är svårt att sia om. Det viktigaste kanske är att vi har en organisation som är riggad att möta de arenor
som då står tillbuds.
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Lönestrukturen är en inte helt oviktig fråga. Den har lyfts nationellt och den har lyfts lokalt. På central
nivå är det viktigt att detta arbete fortgår. Utbildning är en grundpelare i samhällsbygget. Krackelerar den
pelaren så får det stora konsekvenser för vårt samhälle.

tre

Men vi måste också jobba strategiskt med planering av utbud och inre organisation. En noggrannhet och
precision i administrativa led och i ledning kan innebära ekonomisk effektivitet i verksamheten.

U

Vi behöver arbeta mer förebyggande med uppsökande verksamhet. Knyta kontakter med universitet och
lärarstudenter så att de redan som studenter kan få känslan att ”det är hit man kommer när man kommer
hem”. Kanske behöver vi också vara öppna för att våga oss på anställningar av nyexaminerade för att
knyta dem till vår organisation. Det är svårt att veta vad detta skulle ha för inverkan på ekonomin, men
man kanske måste ha modet att prova.
Kompetensutveckling kommer att vara helt nödvändigt och avgörande för hur vi lyckas. Som tidigare
nämndes kan vi komma att behöva fortbilda lärare på arbetstid där vi har behov. Detta kan innebära ökade
kostnader för organisationen. Men vi behöver också se över hur vi organiserar för en förändrad
fortbildning, hur vi riggar organisationen för att klara en kontinuerlig, kollegial kompetensutveckling. Är
det så att nuvarande arbetstidsavtal är ett hinder för denna utveckling? I så fall vore det kanske på sikt
intressant att se över, om ett annat arbetstidsutlägg bättre kunde stödja ett sådant upplägg.
Vi kommer inte att klara dessa stora utmaningar på egen hand. Vi är beroende av att staten tar sin del av
ansvaret. Men vi kan inte stå med armar i kors och vänta, vi behöver agera på lokalplanet, nu för
framtiden.
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7 Rekommendationer och slutsatser
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På lokal nivå behöver vi fortsatt verka för en god löneutveckling för anställda inom skolområdet.
Vi behöver ytterligare förstärka vårt varumärke, så att Strömbacka upplevs som en attraktiv skola
för lärare att arbeta vid, en arbetsplats där personalen vill stanna kvar. Detta gör vi genom att:
o Skapa goda arbetsvillkor och förutsättningar fysiskt, socialt, psykiskt och
kvalitetsmässigt, för att trivas och verka vid Strömbackaskolan. Ett mål är höga frisktal.
o Skapa goda förutsättningar för att kunna utvecklas i sitt arbete tillsammans med andra.
o Upprätta långsiktiga kompetensutvecklingsplaner.
o Utveckla arbetet med kollegial och kontinuerlig kompetensutveckling på vetenskaplig
grund.
o Skapa strukturer för att genomföra nationell digital kompetensutveckling. På längre sikt,
kan det innebära behov av översyn av nuvarande arbetstidsavtal.
o Stärka likvärdigheten mellan skolenheterna gällande rutiner, förhållningssätt, beslut.
o Trygga tillgången till vikarier.
God övergripande planering, samverkan och framförhållning så att personalresurserna kan
optimeras.
Upprätta goda kontakter med lärarstudenter vid universiteten redan under studietiden. Förstärka
samarbetet med Umeå universitet där de flesta gymnasiestudenter finns. Utarbeta ett material där
vi kan presentera för nyutexaminerade lärare hur deras introduktion kommer att gestalta sig på
Strömbackaskolan.
Upprätta rekryteringsplan i samarbete med Personalavdelningen.
På sikt genomföra försök med mentorsprofessioner.
Undersöka möjligheten till viss utbildning via entreprenad.

U
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9 Bilagor
9.1 Bilaga 1: Intervju med fokusgrupp Strömbacka 2017-04-26
Hur ser det ut idag?
Finns många bra servicefunktioner och
fungerande strukturer t.ex. IT-stöd, info,
biblioteket, tekniker, administratörer,
Elevhälsoteam. Brett programutbud, bred
kompetens. Skola med höga ambitioner, vill att
skolan och verksamheten ska utvecklas och att
personalen ska ha god kompetens. Möjlighet till
att göra inköp viktiga för verksamheten (inom
rimliga gränser). Alla är välkomna (elever).
Trygg anställning - kommunanställning.
Flexibilitet vad gäller arbetstid och
arbetsuppgifter/hur de ska utföras, du kan vara
med och påverka. Bra stämning, trevliga
kolleger. Förtroende från ledningen.

Hur borde det vara?
Mer personal i elevhälsan, mer
resurser.
Likvärdighet vid
kompetensutveckling bl.a.

-Väl fungerande elevhälsa
Bra stöd till personal och elever.
-Fördel med skolan är att det inte bara handlar
om pengar. Samverkan och hjälp lärare/personal
emellan.
-Stort utbud av utbildning och kompetent
personal.
-Mångfald med IM känns bra.
-Varm och trevlig arbetsplats

- Hög lön och hanterbar
arbetsbelastning
- Mer gemensamma aktiviteter.
Jobba över gränser och samarbeten
mellan områdena.
- Alla borde få en bättre insyn i de
verksamheter och områden som
finns på skolan för en bättre
helhetskänsla.
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Frågeställningar
Vad gör
Strömbacka till
en attraktiv
arbetsplats?

U

tre

Piteå kommuns friskvårdstimme är ett attraktivt
erbjudande till personalen. Det är ett mycket
bra erbjudande och som skulle kunna utvecklas
ytterligare.
Flextid är ytterligare en faktor som gör
Strömbackaskolan till en attraktiv arbetsplats.
Det ligger i tiden, och framtiden, att personal
ska kunna styra sin arbetstid utifrån individuella
behov.
Ett ”öppet klimat” bland personal. Arbetsglädje
som skapas genom gemensamt elevfokus.

Bättre kommunikation mellan de
olika enheterna. En skola i
toppklass bör ha en större samsyn
gällande ex. elevhälsofrågor.

Sida 17 av 20

2017-06-28

Möjlighet till vikarier vid sjukdom. Riktig
schemaläggning - 100 p kurser ska
schemaläggas med 100 timmar inte 88.
Kontinuitet i tjänstefördelningen, det diffar för
mycket i undervisningstid och arbetsbelastning
mellan skolenheter och mellan åren.
Likvärdighet och samarbete över skolan.
Spretigt med 5 (6) skolenheter. Kvalitetssäkring
av arbetssätt. Tydliga gemensamma mål.,
långsiktighet.
Högre lön.
Stora avstånd mellan personalen i samma
arbetslag.
Ind.valens placering.

Tätt tak i hus Oden. Lärstudio för
elever med Autism. Anställning av
vikarier som kan täcka upp vid
sjukdom. En pool som på
grundskolan. Helhetstänk,
likvärdighet.
Mindre stress både för personal och
lärare.
Mötesplatser.
Bättre placering av
personalrummen. Bättre planering
av ind.valen. Placering och utbud.

- Oflexibel organisation med 5 rektorsområden.
Där tycker vi olika beroende på rektorsområde
och deras strukturer.
-Stora elevgrupper
-otydlighet i information och planering i
gränslandet mellan rektorsenheter.
-vikariebrist

-Mer inblick i varandras
verksamheter. Nyttja goda exempel
mellan enheterna.
-likvärdighet områdena emellan
gällande; löner, fortbildning. Lika
för alla. Tydliga regler och
förhållningssätt.
Höj lönerna för de grupper som
inte kan påverka lönen genom att
göra karriär i skolan.

Bättre, mer och riktad kompetensutveckling.
Finns kompetens, använd den.
Utvärdering och uppföljning detta måste bli
bättre.
Vilka och driv kan göra att vi kommer långt.

Optimera personalresurserna.

Mer kompetensutveckling.
Kompetensutveckling sker ofta när ”tillfälle
ges”. Detta innebär ofta att kunskapen som fås
hamnar ”på hyllan”. Skolan skulle gynnas av att
ha en röd tråd i elevhälsoarbetet.

En utarbetad och fortlöpande
kompetensutvecklings-plan som
grundar sig på vald empirisk teori.
Som t.ex satsningen på ACT.
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En god löneutveckling för vissa
personalgrupper.
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Vilka möjligheter
finns att
utvecklas till en
attraktivare
arbetsplats?
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Vad saknar vi
som attraktiv
arbetsplats?

-bli ännu bättre på att värna om
lärarkandidater och marknadsföra
yrket/arbetsplatsen.
-utveckla samarbetet med landets
universitet. Tänka utanför
länsgränserna. Och så klart de
lokala lärarutbildningarna. För att
rekrytera lärare och vikarier.
Det är viktigt att ha
konkurrensmässig löneutveckling
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Många ”kockar”. Ovisshet, är informationen/
besluten skolans eller skolenhetens. Vad gäller,
vilket har företräde? Information över
skolenheterna.

U

Vilka är hindren
för att nå dit?
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för att kunna konkurrera med
landstinget och privata vårdgivare.
Även viktigt att utbildning och
utvecklingsmöjligheter prioriteras
inom skolans verksamhet. Detta
tror jag är nödvändigt för att kunna
rekrytera nya skolsköterskor i
framtiden.
Det skulle kanske vara en väg om
det fanns möjlighet för
skolsköterskorna att ”nischa” sig
inom olika områden och få en
speciell kompetens som eventuellt
skulle kunna utnyttjas inom hela
skolverksamheten. Så arbetas det
inom sjukvården,
distriktssköterskor får mer och mer
utökade arbetsområden och
karriärmöjligheter. En tydlig
organisation där skolsköterskorna
har en gemensam chef för att
underlätta arbetet med
utvecklings- och arbetsmiljöfrågor
och där skolsköterskorna kan
känna en större tillhörighet är
också viktigt. En chef som kan ta
ett helhetsgrepp på
skolsköterskornas verksamhet
inklusive skolläkarens.

- ekonomi (lön, arbetsbelastning, vikarier)
- rekrytera behörig och kompetent personal.
Hinder för detta är att det stora elevantalet som
varje skolsköterska har och där de lagstadgade
undersökningarna och kontrollerna tar nästan
all tid i anspråk.
Ekonomi och samsyn.

Sida 19 av 20

2017-06-28

Vad skulle
behövas för att
skapa en ökad
känsla av
samhörighet över
hela
Strömbacka?

Istället för en komprimerad vecka i augusti
kanske vi ska sprida ut träffarna under året.

Annat som är
viktigt att
framföra

Personalfesten och frukostmingel är bra.

Träna tillsammans.
- Gemensamma aktiviteter. Kick
offer/personalfester.
frukostmingel m.m
- ökad insyn i skolans alla
verksamheter
- likvärdighet gällande skolans
personal.
-gemensamma
handledarutbildningar för APL
-Samarbeten i gemensamma frågor
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Att rätt medarbetare är på rätt
plats. Att nyttja kompetenser på
rätt sätt.
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