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Presentation Notes
När det gäller barn och unga så ser vi här att alla skolformer – från förskola till gymnasieskolan - kommer att växa de kommande tio åren. Även vuxenutbildning och SFI kommer att växa. Det är unikt att alla åldersgrupper ökar samtidigt – tidigare har vi haft en babyboom under några år som vi sedan har slussat genom systemet. Den här utvecklingen de kommande åren, den sker också från ett läge då antalet barn i förskolan och skolan redan ökat kraftigt de senaste åren.
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Här ser vi prognosen över rekryteringsbehov av olika lärarkategorier de kommande åren. Det här är Skolverkets siffror som kom i december förra året. Det är tydligt att behoven är störst de närmaste fem åren då skolor och förskolor behöver rekrytera lärare och förskollärare till motsvarande 77 000 heltidstjänster. Som syns i diagrammet är behoven störst inom förskolan och grundskolan, även om den procentuella ökningen är störst för gymnasieskolan. För att täcka det här rekryteringsbehovet beräknar UKÄ att det skulle krävas en årlig examination av 15 000 lärare från lärarutbildningen, vilket med dagens genomströmning skulle betyda att nästan dubbelt så många som idag skulle behöva påbörja en lärarutbildning. Men det är ingen enkel sak – som ni snart ska få höra om.
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 För att zooma ut – och rama in diskussionen till nästa bild- kan ni kika på den här bilden - vilket är befolkningsökning i olika grupper den närmaste tio åren. Barn- unga och äldre kommer att öka markant. Betydligt mer än gruppen som är i arbetsför ålder. Konsekvenserna blir naturligtvis flera. En är att behoven av välfärd kommer att öka, kostnader kommer att öka. Rekryteringsbehoven kommer inte vara stora bara inom förskola och skola utan också inom omsorg, hälso- och sjukvård – hela sektorn. Och den privata sektorn behöver också arbetskraft. Så det här är en utmaning som vi kommer att stå inför i Sverige, det är inte specifikt för skolan – arbetskraften räcker inte riktigt till. 





Upplägg workshop

13.00-13.15 Inledning
13.15-13.45 Del 1. Gruppdiskussion - att rekrytera och behålla lärare
13.45-14.15 Gemensam diskussion och introduktion till del 2
14.15-14.30 Fika
14.30-15.30 Del 2. Open space – utveckling av organisation och arbetssätt. 
15.30-15.45 Gemensam diskussion och avslutning
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Två olika arbetssätt under workshopen. Under den första delen första delen kommer vi ha en genomgång och sedan diskussion i grupper utifrån frågeställningarna. Dokumentation sker via menti (alla som vill i en grupp får skicka in) – ni får koden när det är dags. Under del 2 som handlar om utveckling av organisation och arbetssätt kommer vi använda oss av en metod som heter Open Space – vi kommer gå igenom senare hur det går till. 



Rekrytera och behålla lärare

Presenter
Presentation Notes
För att möta rekryteringsbehoven behöver vi arbeta med en rad saker samtidigt. Bilden ni ser illustrerar både vägarna in till skolan och ut från skolan (vårt första pass den här workshopen). Sedan kommer vi även behöva jobba med det som händer inne i skolan (mer om det sen). Insatser krävs alltså för att påverka samtliga vägar; t.ex. öka genomströmningen i lärarutbildningen, vidareutbilda obehöriga lärare, få fler att byta till läraryrket mitt i livet, minska sjukfrånvaron och förlänga arbetslivet. På vänster sida ser vi här de olika vägarna in till yrket som finns idag – här kan vi säga att alla dessa vägar ingår i de 8000 som examineras idag. Egentligen handlar det inte om att det behövs så många fler olika vägar, däremot är det viktigt att staten agerar så att regelverket inte lägger hinder i vägen för smidigare och flexibla vägar både vad gäller form – t.ex. möjligheter till distansutbildningar, och vilka som omfattas – t.ex. förskolan osv. Det behövs en nära samverkan mellan huvudmännen och lärosäten.  När det gäller att behålla lärare: - När det gäller sjukfrånvaron så ser vi att den ökat generellt i alla yrkesgrupper sedan 2010 och när man tittar på yrkesgrupper inom kommunerna så har kvinnliga undersköterskor, förskollärare, barnskötare och socialsekreterare en sjukfrånvaro mellan 6-7 procent. För kvinnliga grundskollärare och gymnasielärare är siffran 3-4 procent medan siffran för männen ligger på ca 2 procent. Många -  84 % - av kommunerna rapporterar att de anställer lärare som gått i pension  - många kan och vill jobba mer under rätt förutsättningar – individuella och flexibla lösningar.  Vad gäller karriärbytarna så kan man lätt tro om man läser tidningar att det är en lärarflykt. Men så är det inte. Lärare är inte mer benägna än andra att lämna sitt yrke.( I genomsnitt slutar ca 4 000 lärare per år för att börja arbeta i andra yrken – detta på en total arbetskraft om ca 240 000 lärare. Samtidigt ser vi att allt fler lärare nu återvänder till skolan – förra året 3100 – vilket är en ökning med 40 procent. Det är positivt.)



Rekrytera/utveckla

• Hur locka de som arbetar som 
obehöriga lärare att vilja vidareutbilda 
sig? Vad görs idag? 

• Vilken vidareutbildning behövs för 
olika grupper? Vilka lärosäten kan 
erbjuda utbildning? Hur ser dialogen 
ut med förvaltningen? 

• Flexibla former? Vilka möjligheter ger 
tekniken?

• Hur arbeta med introduktion och 
VFU? Handledare / mentorer? Prao? 
SYV?

• Vilken bild ger vi av skolan och 
kommunen? Nyanlända? 
Karriärväxlare? 

Behålla 

• Hur ser personalomsättningen ut? 
Orsaker? 

• Hur använder ni avtalet för att stärka  
rekryteringen och minska 
omsättningen? 

• Vad skulle krävas för att få lärare 
som är på gång att sluta att vilja 
stanna? 

• Möjligheter till yrkesmässig-och 
karriärutveckling?

• Används OSA eller annat verktyg? 
Orsak och mönster för sjukfrånvaro?

• Hur kan pensionerade lärare arbeta 
kvar?
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Diskussion 10.15 – 10.35. Återkoppling t 10.40Analys: Är det någon viktig kompetens som saknas hos oss? Något särskilt ämne som har låg behörighetsgrad? Vet vi om det finns lärare med påbörjade studier och /eller lärare som är intresserade av att bredda sin behörighet? Hur fångar vi upp tillfälligt anställda som skulle vara intresserade av att bli lärare? Vilka av dem skulle kunna vara aktuella för någon form av vidareutbildning? De hos er som jobbar men inte är lärare, vad tror ni skulle locka dem till att bli lärare. Vad gör ni idag? Hur ser dialogen ut med förvaltningen om antalet obehöriga? Hur ser skillnaden ut mellan skolor?  Finns nyanlända med lärarutbildning eller annan relevant utbildning i vår kommun? Skulle ULV/ Snabbspåret kunna vara intressant? Finns det nyanlända som skulle kunna vara ett stöd i verksamheten? Hur kan vi fånga upp eventuella ”karriärväxlare” som skulle vara intresserad av att arbeta som lärare, till exempel tekniker, ingenjörer, språkutbildade osv? Hur kan samverkan ske med lärosäten och andra kommuner om former och behov av utbildningar? Om inget lärosäte med lärarutbildning finns i regionen, hur kan samverkan ske då? Vilka möjligheter ger tekniken? Hur kan vi vässa vårt arbete vad gäller VFU och introduktion för nyexaminerade lärare? Kan vi stärka utbildningsmöjligheterna för handledare och mentorer? På vilket sätt kan vi arbeta för att ge en positiv bild av skolan och av att arbeta inom förskola och skola? Hur presenterar vi våra verksamheter i sociala medier och i sammanhang som erbjuder personliga möten? Hur kan vi ge möjlighet att prova på att arbeta inom våra verksamheter? På vilket sätt kan vi arbeta för att påverka normer och attityder till läraryrket? Kan vi använda studie-och yrkesvägledningen och prao på ett strategiskt sätt? Kan vi stärka samverkan inom kommunen med gymnasieskolan? Hur uppmuntrar vi vikarier att söka sig vidare till läraryrket? 





Rätt lärare på rätt plats –
hur har ni lyckats 2030?

− Ämnen, årskurser, geografi, skolstorlek, 
elevsammansättning, kollegiet, socio-
ekonomisk bakgrund.

−Det bästa får inte vara det godas fiende.
− Samverkan mellan lärare.
− Samverkan mellan lärare och andra 

yrkesgrupper.
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Organisationen runt lärare



Workshop om utveckling av organisation 
och arbetssätt - Open space

Teman för idéer och diskussioner:
- Samarbete och arbetsspecialisering 
- Flexibla grupperingar och arbetssätt
- Digitala lösningar
- Andra yrkesgrupper än lärare 
- Samverkan med andra skolor och           

andra kommuner
- Andra idéer och exempel  
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 Open space är en metod för workshop som ska bidra till kreativa diskussioner där deltagarna – alltså ni - själva styr över innehållet, vad ni vill prata om och vad som ska tas upp i de olika områdena. Vi har skrivit ner sex teman utifrån det som Bodil precis har talat om.  Inledningsvis – medan ni går och hämtar kaffe funderar ni över vilka teman ni vill diskutera – både där ni har erfarenheter/exempel att bidra med, frågeställningar att lyfta eller de teman där ni vill lära av andra. Det är fritt att röra sig mellan de olika områdena när man känner att man är färdig med ett tema eller är nyfiken på ett annat, så det är ett fritt format där ni själva får styra, vilka frågor ni vill prata om och hur länge. Det ni gör är att ni använder Post-it- lappar – skriver ner ditt exempel på något ni gjort inom de här områdena, eller om ni har en konkret idé som ni vill prova, en fråga som ni tycker är viktig att lyfta/diskutera i det här sammanhanget – och ditt namn och var ni jobbar. Ni sätter post-it –lappen på planschen och berättar om den/diskuterar frågan med den grupp personer som finns vid temat. Tankar? Erfarenheter? Positiva/negativa? Svåra frågor? Framgång? Längst ner har vi skrivit ”Andra idéer och exempel” – här tänker vi att ni kan skriva upp idéer och exempel som ni kanske har som handlar om andra saker än de fem som Bodil precis pratat om. 
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