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LÄRARLEGITIMATION
Många har säkert funderingar kring införandet
av lärarlegitimation. Därför ägnas hela medlemsbladets majupplaga åt denna fråga.
(Texten nedan är direkt hämtad från Göteborgs motsvarighet till vårt medlemsblad.)
Lärarnas Riksförbund har sedan 1992 kämpat
för lärarlegitimationen, som i och med riksdagens beslut kommer att införas från 1 juli
2012. Beslutet innebär att enbart legitimerade
lärare får tillsvidareanställas och enbart legitimerade lärare får sätta betyg. Tyvärr kommer kravet på legitimation inte att gälla yrkeslärare och modersmålslärare.
En lärare eller en förskollärare kommer att bli
behörig för viss verksamhet eller vissa skolformer, årskurser och ämnen. För befintliga
lärare finns det dock övergångsregler som
sträcker sig till 2015. Alla skolhuvudmän
kommer att behöva göra en inventering av
lärarnas behörigheter. Utifrån denna inventering görs sedan en plan över de utbildningsinsatser som krävs. Det gäller att tillräckliga
resurser tillförs av huvudmännen för att de
lärare, med tillsvidareanställning, som behöver komplettera sin utbildning ska erbjudas
möjlighet att göra det. Detta gäller både
kommunala och privata huvudmän.
Legitimationerna utfärdas av Skolverket, som
även förbereder och organiserar arbetet med
att legitimera lärare och förskollärare.
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I väntan på att göra sin ansökan kan man se
till att ha sitt examensbevis tillgängligt, samt
dokumentation på att man tjänstgjort som lärare i minst ett år.
Det kan även vara bra att ta fram ett dokument gällande eventuell kompletterande fortbildning.
När Skolverket öppnar för ansökan 1 augusti i
år, kommer de att behandla ansökningarna allt
eftersom de kommer in, och en individuell
bedömning kommer att göras på varje enskild
ansökan. Du måste själv ansöka om lärarlegitimation och uppge vilka skolformer och ämnen du ansöker om.
Särskilda övergångsregler kommer att gälla
fram till 2015 för att skolorna ska ha möjlighet att anpassa sig till det nya regelverket.
LR har samlat information om legitimationen
på länken:
http://www.lr.se/duidinyrkesroll/skolaiforandr
ing/lararlegitimation.4.55a3cce312c2c08e594
800025523.html
.
Du kan också läsa mer om legitimationen på
följande sidor:
http://www.skolverket.se/sb/d/4283
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx
?nid=3911&bet=2011:326

När Skolverket öppnar för ansökan kan man
till sommaren ansöka om lärarlegitimation
genom Skolverkets webbplats. Då kommer
även praktisk information om hur man ska
göra för att ansöka och vilka regler som gäller
för att bli legitimerad.
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