Eskilstuna kommun
Kommunfullmäktige
13 mars 2019

Interpellation

Lärare måste få vara lärare
Trots att alla är överens om lärarnas betydelse för kunskapsresultaten så minskar andelen behöriga lärare i
grundskolan. Enligt senaste statistiken från Skolverket sjunker andelen grundskolelärare som är behöriga i minst ett
ämne från 71,4 % förra året till 70,5 %. Det är illa nog men i Eskilstuna är läget betydligt sämre. Andelen behöriga
grundskollärare har från 2015/2016 minskat med 5,9 %-enheter till 63,1 %. Trenden måste vändas nu och det kan
bara göras genom tydliga prioriteringar som sätter skolan först.
Vi liberaler har arbetat länge för att göra läraryrket mer attraktivt. För att de mest motiverade ska välja läraryrket
måste lönerna höjas. Och om fler lärare ska orka vara kvar i skolan länge måste arbetsvillkoren förbättras. Lärarna
behöver befogenhet att få vara ledare i klassrummet och ges goda förutsättningar att fokusera på undervisningen.
Lärarna måste få vara lärare. Många lärare upplever fortfarande att det är mycket annat än undervisning som stjäl
deras tid som exempelvis rastvaktning, kopiering, närvarokontroll, föräldrakontakter, IT-krångel och administration.
Fler lärarassistenter avlastar lärarna som kan koncentrera sig på undervisningen. Lärarna behöver också IT-system
underlättar deras arbete istället för att bygga på stressen.
Lärarna är skolans viktigaste resurs och tilliten till professionen måste öka. Spelreglerna måste vara tydliga så att
både eleverna och deras föräldrar vet vad som gäller. Genom att organisera det sociala stödet på skolorna smartare
kan ordningen och studieron förbättras. Det förbättrar lärarnas arbetsmiljö och gör så att fler elever får chansen att
klara kunskapsmålen. Rektorerna måste då ges stor frihet att hitta lösningar som fungerar bäst på deras skolor.
Vi liberaler har både nationellt och i Eskilstuna gjort satsningar på högre lärarlöner. I budgeten för Eskilstuna har vi
mer pengar för att höja lönerna så att duktiga lärare ska få bra betalt. Förutom permanenta förstelärartjänster vill vi
ha fler karriärvägar. Huvudlärare och lektorer erbjuder fler möjligheter för lärarna att utvecklas. Och det ger också
lönepåslag som märks i plånboken.
Om vi ska få skolor i världsklass i Eskilstuna behöver vi förstås också lärare i världsklass. Det är inte lokalerna,
datorerna eller böckerna som är skolan. Det är utbildade och behöriga lärare. Vi har många engagerade, kunniga
och hängivna lärare i skolan idag, men alldeles för många slutar för tidigt, och alldeles för få begåvade ungdomar
väljer att bli lärare.
För oss liberaler är Skolverkets statistik en väckarklocka och nu måste majoriteten vakna. Det är dags att ta krafttag
för att öka andelen behöriga och legitimerade lärare i Eskilstunas skolor för att alla elever ska få chansen att lyckas.
Jag vill därför fråga grundskolenämndens ordförande Mona Kaanan (S):
 Hur tänker majoriteten agera för att fler elever i Eskilstuna ska få undervisas av behöriga lärare?
För Liberalerna

Stefan Krstic
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§ 49
Interpellation - Lärare måste få vara lärare
(KSKF/2019:103)
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 13 februari 2019 lämnat in en interpellation – Lärare
måste få vara lärare.
Interpellationen ställs till grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S).
______
Beslutet skickas till:
Mona Kanaan (S)
Stefan Krstic (L)

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign
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