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Utbildningsförvaltningens samverkansgrupp (FSG)
Lärarnas Riksförbund (LR)- Per Hottman
Lärarförbundet- Birgit Siare
~~_r_a_lj:lets_givaren- Hans Hellberg, förvaltningschef, mötesordförande
Ewa Berthagen, rektor Westerlundska gymnasiet WGY
Mona Siösteen, rektor Komvux
Inger Ericsson, sekreterare

Tid och plats: VUC konferensrum, Korsängsgatan 12,2013-04-18 kl10:00-11:50
1. Karriärtjänster för gymnasieskolan och komvux
Arbetsgivaren har föreslagit innehåll till underlag för utbildningsförvaltningens
genomförande av Karrilirtjänster för gymnasieskolan och komvux, skrivelse daterad 18
april 2013- bilaga till protokollet.

LR och Lärarförbundet är oense med arbetsgivaren om att uppdragen ar tidsbegränsade
och att det ar lönetillägg istället för permanent löneökning.
Förhandlingen avslutas i oenighet om ovanstående.
För arbetsgivaren
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Tfh: 0171-62 50 30
Fax: 0171-370 68
e-post: hans.hellberg@enkoping.se

Karriärtjänster-för gymnasieskolan och komvux
Regeringen har infört två nya karriärtjänster för lärare; förstelärare och särskilt yrkesskicklig
lärare med forskarutbildning (lektor). Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god
undervisning för elever. För att underlätta reformen har Regeringen beslutat om att införa
statsbidrag och huvudmän kan söka statsbidrag för löneökning till dessa tjänster för ett år i taget
(SFS 2013:7Q).
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Det övergripande målet är att skapa bra förutsättningar för skolor att nå en högre måluppgenom satsningen poängtera att läraren är en avgörande-faktor för skolans resultat. De duktigaste lärarna ska belönas och ges möjlighet till karriärvägar.
Duktiga lärares kompetens ska belönas och spridas till andra lärare.

~-=·~~fyllelse:-Utbildningsdepartementet vill

Med f"drstelärare avses en lärare som:
l. är legitimerad lärare enligt 2 kap. 16§ skollagen (2010:800) (kravet gäller inte de tjänster
som tillsätts under 2013)
2. genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning
inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet,
3. har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse
för att utveckla undervisningen, och
4. även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och
uppgifter som hör till undervisningen.

Med lektorer (särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning) avses en lärare som:
l. uppfyller samtliga kriterier för förstelärare (se ovan)
2. är legitimerad lärare enligt 2 kap. 16§ skollagen (2010:800) (kravet gäller inte de tjänster
som tillsätts under 2013)
3. har avlagt en examen på forskarnivå och
4. under minst fyra års tjänstgöring, som lärare i skolväsendet har visat pedagogisk skicklighet.
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För att få bedriva undervisning ska en lärare som huvudregel dessutom vara behörig för den
undervisning han eller hon ska bedriva.
Några kompetenser som utbildningsförvaltningen betraktar som särskilt relevanta när man talar
om särskilt yrkesskickliga lärare:
O har gedigna kunskaper i det ämne eller det ämnesområde, som undervisar i,
O ser alla elevers behov och få alla elever att anstränga sig får att lära sig mer så att elevernas
resultat förbättras,
O kan anpassa undervisningen efter elevernas fårutsättningar och i samband med detta
tillämpar en mångfald. av metoder och arbetssätt i syfte att fårbättra elevernas_studit:resultat .
O har visat sig intresserad av att delta i utvecklingsprojekt, som leder till fårbättrade
. ,-o····-elevresultat, •• --:-~0 kan kommunicera och samarbeta med såväl elever, föräldrar och kollegor,
O är en pedagogisk drivkraft, coacha andra lärare och är en "motor" får fortsatt
utvecklingsarbete
O är intresserad av att utveckla sin egen professionalism,

Karriärtjänster inom utbildningsförvaltningen
Utifrån tilldelade statsbidrag avser utbildningsförvaltningen inrätta fyra tjänster som
förstelärare som är tidsbegränsade och tillsätts 1/7 2013 och gäller to.m. sista december 2014.
Fortsättningsvis avser förvaltningen att karriärtjänsterna, förstelärare alternativt lektor, ska gälla
får ett år i taget eftersom statsbidraget (bidragsbeloppet) utgår årsvis med start l januari.
Tjänstetillsättningarna kommer att omprövas årsvis. Löneökningen (lönetillägget) gäller under
tiden som läraren innehar uppdraget som förstelärare alternativt sorn lektor och är med andra
ord kopplat till detta uppdrag. Förstelärare/lektor omfattas av lönerevision på samma villkor
som övrig lärarpersonaL
Utbildningsförvaltningen inbjuder alla lärare oavsett ämnesinriktning att söka karriärtjänsterna.

Tidsplan
Tid

Arbetsgång

Ansvarig

April2013

Ansökan om
statsbidrag
Samverkan om
inrättande av tjänsterna
Ansökan om tjänst som
förste lärare
Tillsättning av
tjänsterna

Förvaltningsledningen

April2013
20 Maj 2013
Juni 2013

1 Juli 2013

Tjänsterna inrättas

Förvaltningschef

Rektorer Wgy och
komvux,
förvaltningschef
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Förstelärare/lektor kommer i dialog med rektor överens om hur uppdraget ska disponeras inom
arbetstidens ram.
Ansökan görs med ett personligt brev som ställs till förvaltningschef Hans Hellberg och ska
vara förvaltningen tillhanda senast den 20 maj 2013.
Rektor på Westerlundska gymnasiet och rektor på Komvux kommer att göra en utvärdering av
hur uppdraget har utförts tillsammans med berörd förstelärare före december månads utgång
2014.

