
Tankar för att rekrytera och behålla lärare 
Validering av utländsk examen samt för VFU 

Höja ingångslöner så det är konkurrenskraftiga. 

Ge inte obehöriga samma uppdrag som en behörig. 

Tydliggöra uppdraget – för obehöriga, för nya, för behöriga, för erfarna… 

Förverkliga introduktionsåret. 

Förstelärare mentor för VFU och nyexaminerade. Universitets förlängda arm in i verksamheten. 

Pröva-på-tjänster. Vikariat. Tidsbegränsade till 1 år. Bidrag till behörighetsgivande utbildning 
parallellt med arbete dvs nedsättning i tjänsten insatser till yrket via nya yrkesroller tex 
studiehandledare. Fler karriärsteg. Avskriva studielån. 

Prova på – praktik. 

Arbetsbelastning – att jobba med arbetsorganisation och prioriteringar. 

Stipendier. 

Arbetsplatsintegrerad utbildning till fler lärarkategorier.  

Teach for Sweden. 

”Om jag redan fått jobb – då behöver jag ju inte utbilda mig!” Vad lockar då att utbilda sig? Bättre 
lön, känner ett behov av ökad kompetens ”en tydlig yrkesroll”. 

Lärarutbildning på halvfart. 

Bidrag till de som vill vidareutbilda sig. Gott handledarskap med ersättning mot 20% nedsättning i 
tjänsten (VFO) 3000 bidrag för individer som satsar på en lärarutbildning (stipendium) Erbjuda 
vikariat som en väg till yrket. 

Avskrivning av studielån om du arbetat x antal år i kommunen. 

Erbjuda olika förmåner som skapar motivation. Utforma tjänster för långt och hållbart arbetsliv. 

”Det finns inget nytt i avtalet.” 

Politiker: peta ej i detaljer i skolan, Lita på att professionen kan sitt uppdrag och löser det. STATUS. 

Lycksele rekryterar svensktalande lärare från Finland.  

Utveckla fjärrundervisningen – en förutsättning för framtida undervisning. Skapa positiv bild av 
skolan. Hur behandlas skolan i media. Viktigt att diskutera om konsekvenserna av ”ständigt” negativ 
syn på yrkesrollen och arbetsgivare. 

Samarbete kommun – universitet. Varva arbete i skolan med lärarutbildning. 

Pensionärer 80-90-100-lösning – styra över arbetsuppgifter – ett ”kommunpaket” istället för varje 
enskild chef.  

Mentor som tar elevnära uppgifter. 



Organisation och arbetssätt 

Arbetsintegrerade lärarutbildning. 

Stötta nyexaminerade med mentorskap (tufft ha sitt första föräldramöte) så de inte vänder i dörren. 

”Flippade klassrum” även under skoltid? Så läraren kan arbeta med en liten grupp medan andra 
lyssnar på lärarens genomgång på nätet? Med tex lärarassistent närvarande i den större gruppen. 

Problem enligt Skolverket december 2017: Arbetsmiljö, arbetsbelastning, lön och 
kompetensutveckling. Lösning heter SAM, OSA, LÄN och planering. 

Barnskötaryrket måste återupprättas och marknadsföras mot våra ungdomar. 

Se till att så många som möjligt utbildas till VFU-handledare. Påverka lönen positivt. Ambassadörer. 

Se till att nya lärare får god introduktion och mentorsansvar/handledare. Mentorer kan underlätta 
möjligheten att använda fjärrundervisning. 

Tydligare arbetsbeskrivning för lärare. 

Specialpedagoger i förskolan. 

Socialpedagoger. 

Digitala lösningar: Behöriga lärare undervisar via fjärrundervisning inom kommunen, mellan olika 
enheter samt mellan olika huvudmän.  

Utveckla digital kompetens och teknik. IT-specialisering. 

Digital introduktion. 

Hur förmedla pedagogyrket som flexibelt och attraktivt för unga människor? Spännande och 
lockande istället för låg status och trist.  

Samverkan inom gymnasieskola: Dela upp utbildningarna eller delar av utbildningen mellan 
kommuner. Digitala lösningar (distansundervisning, fjärrundervisning). Formativt eller bara 
summativt? Praktiska utbildningar: elev-lärare-kontakt. Vem hittar formerna? Hur får vi elever lärare 
och andra aktörer med på tåget? Civil olydnad…. 

Samverkan mellan lärare och mellan ämnen: gemensamma utbildningar, kunskapsutbyte, åka mellan 
skolor (tar tid att resa, vem tar basarbetsuppgifterna?) 

Ämneslag: gemensam planering, extra anpassningar. Bedömning av elever (planering, omdömen, 
utvecklingsplaner). 

Central rättning av NP. 

Mentorskap: någon tar alla elever i arbetslaget; utvecklingssamtal, föräldrakontakter, mentorskap, 
EHT-insatser, planera schemabrytande dagar. 

Administrativs stöd: någon som tar beställningar, delar hantering, schemafrågor, ”spindel i nätet”.  
(ex 0,5 tjänst på 70 lärare).  

Fördela administration på personer, hur ser man de som vill?  


