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BEHÖRIGHET

HÖK 12

I den nya skollagen har begreppet
behörighet fått en renässans och är numera
en självklarhet.

Förkortningen HÖK 12 står för,
Huvudöverenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor samt
rekommendation om lokalt kollektivavtal
m.m. och löper från och med 2012-05-01
till och med 2016-03-31.

Men under lång tid var Lärarnas
Riksförbund ensamt om att använda
begreppet behörig. Och att påpeka vikten
av att vara behörig i både ämne och
skolform.
Nu visar siffror från Skolverket att var
tredje lärare i grundskolan inte är behörig i
de ämnen de undervisar i.
Som svar på denna larmrapport kräver
Lärarförbundet att införandet av lärarlegitimation skjuts på framtiden, till 2018.
Skolverkets generaldirektör Anna Ekström
håller inte med. Hon tror att ett uppskjutande av reformen skulle skapa fler problem
än det löser.
Lärarnas Riksförbund tror precis som
Skolverkets generaldirektör att en fördröjning av införandet är helt fel väg att gå.
Vår förbundsordförande ger följande
kommentar, ”Om man inte hade bestämt
sig för att införa lärarleg så skulle
behörigheten kunnat vara ännu lägre. Det
var först när man beslutade sig för att
införa lärarleg som arbetsgivarna började
se över behörigheten hos lärarna.”

Avtalet innehåller som bekant en
uppsägningsmöjlighet för det sista året.
Det innebär att Lärarnas Samverkansråd,
dvs. Lärarnas Riksförbund och
Lärarförbundet, senast den 31/12 2014
måste komma fram till ett beslut om avtalet
ska sägas upp eller inte.
När avtalet diskuteras har diskussionerna i
stort sett bara handlat om lönedelen. Men
vi måste vara medvetna om att en uppsägning gäller hela avtalet.
Hur ser vi på avtalet i Borlänge?
Diskutera frågan i lokalavdelningarna så
att vi har ett bra underlag för våra diskussioner i kommunföreningens styrelse.

HUVUDSYFTET
En viktig fråga som idag ofta glöms bort i
diskussionen om lärarlegitimation är
huvudsyftet med reformen:
ATT ELEVER I DEN SVENSKA SKOLAN SKA
FÅ UNDERVISNING AV UTBILDADE OCH
ÄMNESKUNNIGA LÄRARE.
Niclas Westin, enhetschef Skolverket

Hur ser det ut i Borlänge?
Gå in på siris.skolverket.se och sök på
Personalstatistik per ämne.
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