
 
 
 
       
 
 
 
 

 
 
 
Nyheter Sveriges skolchefer februari 2018 
 
SKL-rapport: Elevboom och lärarbrist kräver flera åtgärder  
 

• ”Fram	till	år	2027	kommer	antalet	barn	och	elever	i	förskole-,	grundskole-och	
gymnasieålder	öka	med	nästan	350	000	personer,	vilket	motsvarar	en	ökning	på	cirka	
femton	procent	jämfört	med	2017.	

• Bara	de	närmaste	åren	kommer	över	600	nya	förskolor	och	300	nya	skolor	behöva	
byggas	i	Sverige	för	att	rymma	alla.	

• Fram	till	år	2031	är	det	totala	rekryteringsbehovet	av	lärare	187	000	heltidstjänster.	
Störst	är	behoven	de	närmaste	fem	åren	då	skolor	och	förskolor	beräknas	rekrytera	
lärare	och	förskollärare	till	motsvarande	77	000	heltidstjänster.	

• Nästan	var	fjärde	av	alla	nya	studenter	på	högskolans	yrkesprogram	påbörjar	idag	en	
lärarutbildning.	För	att	möta	behoven	skulle	den	siffran	behöva	vara	betydligt	högre.	

• Till	bilden	hör	att	bristen	på	arbetskraft	kommer	att	öka	inom	många	yrken	under	de	
kommande	tio	åren.	

• Allt	fler	lärare	återvänder	till	yrket.	Förra	året	ökade	siffran	med	40	procent,	det	vill	
säga	3	100	lärare	som	kom	tillbaka	till	skolan.	

• Sedan	2011	har	kommunerna	satsat	15	miljarder	kronor	på	lärarlönerna	utöver	
industriavtalets	nivå,	som	fungerar	som	riktmärke	för	hela	arbetsmarknaden,	och	
utöver	de	statliga	lönesatsningarna	under	samma	tid.”	

 https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/skolans-rekryteringsutmaningar-.html 

SKL: Förändrade arbetssätt minskar rekryteringsbehoven 
 
SKL har presenterat nio rekryteringsstrategier. 

• ”Använd	kompetensen	rätt	
Vem	ska	göra	vad,	och	på	vilket	sätt?	Det	gäller	att	ta	tillvara	på	och	utveckla	den	
kompetens	som	finns	för	att	kunna	ge	den	bästa	och	mest	effektiva	samhällsservicen.	

• Bredda	rekryteringen	
Fler	kan	bidra	till	vår	gemensamma	välfärd.	I	många	verksamheter	är	
könsfördelningen	ojämn	och	mångfalden	kan	öka.	Till	exempel	kan	nyanländas	
kompetens	tas	tillvara	bättre.	

• Låt	fler	jobba	mer	
Det	är	viktigt	att	de	som	vill	ska	kunna	jobba	heltid	–	och	att	de	som	frivilligt	jobbar	
deltid	uppmuntras	att	gå	upp	i	tid.	

• Förläng	arbetslivet	



 
 
 
       
 
 
 
 

Tiden	i	arbetslivet	behöver	bli	längre.	I	dag	är	etableringsåldern	på	arbetsmarknaden	
26	år	och	medellivslängden	är	82	år.	

• Visa	karriärmöjligheterna	
En	bredare	syn	på	karriär	och	fler	typer	av	karriärtjänster	ger	medarbetare	chansen	
att	utveckla	både	sig	själva	och	verksamheten.	

• Skapa	engagemang	
Ju	större	engagemang	och	inflytande,	desto	större	chans	att	medarbetare	vill	stanna	
och	utvecklas	på	sin	arbetsplats.	

• Utnyttja	tekniken	
En	ökad	digitalisering	av	välfärdstjänsterna	öppnar	för	både	effektivare	verksamhet	
och	bättre	kvalitet.	

• Marknadsför	jobben	
Tala	väl	om	verksamheten	och	ge	människor	chansen	att	prova	på	jobben.	Goda	
erfarenheter	från	praktik	och	feriejobb	lockar	fler	till	välfärdsjobben.	

• Underlätta	lönekarriär	
Lönerna	ska	sättas	lokalt	och	individuellt.	Bra	prestationer	ska	belönas.	På	så	sätt	kan	
duktiga	medarbetare	sporras	och	bidra	till	att	verksamheten	utvecklas.”	

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/sveriges-viktigaste-jobb-finns-i-valfarden-hur-moter-vi-
rekryteringsutmaningen.html 
 
Grundläggande behörighet på yrkesprogram 
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att yrkesprogrammen ska ge grundläggande behörighet till högre 
utbildning. För att inte tränga undan yrkeskurser ska programmen utökas till 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng. 
Det innebär mer undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk och engelska. 
Förändringen ska gälla på de utbildningar som påbörjas efter den 30 juni 2019. 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/grundlaggande-behorighet-pa-yrkesprogram/ 
 

Ett estetiskt ämne på alla nationella program 
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att ett estetiskt ämne om 50 poäng ska ingå i de nationella programmen i 
gymnasieskolan.  Utrymmet för det estetiska ämnet skapas genom att gymnasiearbetet reduceras till 50 
gymnasiepoäng.  På det estetiska programmet förstärks karaktärsämnena med 50 poäng. Förslaget ska börja gälla 
för utbildningar som påbörjas höstterminen 2019. 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/ett-estetiskt-amne-pa-alla-nationella-program/ 
 

Regeringsförslag för att fler ska fullfölja gymnasieutbildningar 
För att få fler att fullfölja sina gymnasieutbildningar har regeringen presenterat en rad förslag i en lagrådsremiss.    
 
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

• ”Alla	elever	som	behöver	ska	få	stöd	i	utbildningen	i	dess	helhet.	Det	kan	handla	om	
extra	anpassningar	eller	särskilt	stöd,	och	det	ska	gälla	alla	skolformer.	

• Alla	elever	ska	ha	en	mentor	som	följer	deras	kunskapsutveckling	och	studiesituation.	
Mentorn	ska	uppmärksamma	om	eleven	behöver	stöd	och	då	skyndsamt	informera	
berörd	personal.	

• Om	en	elev	byter	skola	ska	uppgifter	om	exempelvis	extra	anpassningar	eller	särskilt	
stöd	överlämnas	till	den	nya	skolan	för	att	underlätta	övergången	för	eleven.	



 
 
 
       
 
 
 
 

• Rektorn	får	ett	tydligare	ansvar	att	utreda	upprepad	eller	längre	frånvaro,	oavsett	om	
frånvaron	är	giltig	eller	ogiltig.	

• Kommunernas	ansvar	för	hur	ungdomar	är	sysselsatta	justeras,	så	att	det	blir	
tydligare	vilka	ungdomar	som	omfattas.”	

 
Introduktionsprogrammen 

• ”Utbildningsplanen	ska	innehålla	utbildningens	syfte,	huvudsakliga	innehåll	och	
längd.	

• Alla	elever	ska	ha	rätt	till	en	undervisningstid	på	i	genomsnitt	23	timmar	per	vecka.	
• Alla	elever	ska	ha	rätt	att	fullfölja	utbildningen	enligt	såväl	huvudmannens	

utbildningsplan	som	den	individuella	studieplanen.	
• Nyanlända	elevers	kunskaper	ska	bedömas	när	de	tas	emot	vid	

introduktionsprogrammet	språkintroduktion.	Bedömningen	ska	göras	skyndsamt,	så	
att	en	individuell	studieplan	kan	upprättas	inom	två	månader	från	mottagandet.	

• Introduktionsprogrammet	preparandutbildningen	tas	bort.	Introduktionsprogrammet	
programinriktat	individuellt	val	blir	bredare	och	ska	syfta	till	att	eleverna	får	en	
utbildning	som	är	inriktad	mot	ett	visst	nationellt	högskoleförberedande	program	
eller	yrkesprogram.	Programmet	byter	namn	till	programinriktat	val.	

• En	elev	på	ett	introduktionsprogram	som	söker	till	ett	högskoleförberedande	
program	inom	gymnasieskolan	ska	få	möjlighet	till	undantag	för	behörighetskrav	i	
upp	till	två	ämnen,	om	den	sökande	uppfyller	övriga	behörighetskrav	och	bedöms	ha	
förutsättningar	att	klara	studierna.	Den	sökande	får	inte	sakna	godkänt	betyg	i	
svenska	eller	svenska	som	andraspråk.	Undantaget	gäller	om	den	sökande	har	fyllt	19	
men	inte	20	år.”	

 
”Lagändringarna föreslås gälla från den 1 juli 2018 i fråga om stöd, överlämning av uppgifter, rektors ansvar att 
utreda frånvaro, kommunernas aktivitetsansvar, samt undervisningstid och rätt att fullfölja utbildningen på 
introduktionsprogrammen. I övrigt föreslås lagen gälla från den 1 juli 2019.” 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/tva-paket-for-att-fler-ska-
fullfolja-en-gymnasieutbildning/ 

Förslag för att stärka likvärdighet och närvaro i skolan 
  

• I	en	lagrådsremiss	föreslår	regeringen	att	huvudmännen	för	förskoleklassen,	
grundskolan	och	gymnasieskolan	aktivt	ska	verka	för	en	allsidig	social	
sammansättning	av	elever	på	sina	skolenheter.	På	skolenheten	ska	sedan	rektor	i	sin	
tur	ha	ett	ansvar	för	att	verka	för	en	allsidig	social	sammansättning	av	
undervisningsgrupper.	

 
• Regeringen	föreslår	även	att	varje	huvudman	inom	skolväsendet	ska	utse	minst	en	

skolchef	för	sin	verksamhet.	Uppgiften	ska	vara	att	biträda	huvudmannen	med	att	
säkerställa	att	föreskrifterna	för	utbildningen	följs.	

 



 
 
 
       
 
 
 
 

• Skolinspektionen	ska	kunna	använda	statliga	åtgärder	för	rättelse	mot	en	kommunal	
huvudman	under	motsvarande	förutsättningar	som	då	Skolinspektionen	kan	återkalla	
ett	godkännande	av	en	enskild	som	huvudman.	

 
• ”Rektors	ansvar	för	att	skyndsamt	utreda	upprepad	eller	längre	frånvaro	tydliggörs	så	

att	lämpliga	åtgärder	snabbt	kan	sättas	in.	Huvudmannen	ska	få	information	om	att	
en	utredning	inleds.	Vidare	föreslås	att	reglerna	ändras	så	att	både	enskilda	och	
andra	offentliga	huvudmän	än	den	kommun	som	eleven	bor	i	ska	rapportera	till	
hemkommunen	när	en	skolpliktig	elev	börjar	eller	slutar	vid	en	skola,	och	när	en	
utredning	om	frånvaro	inletts.	Hemkommunen	ska	vid	behov	samordna	insatser	från	
olika	aktörer	för	att	eleven	ska	närvara	i	skolan.”	

 
• Mot	bakgrund	av	lärarbristen	anser	regeringen	att	de	som	är	verksamma	som	lärare	

och	har	lång	erfarenhet	får	fortsätta	undervisa,	även	om	de	inte	är	behöriga.	De	
övergångsbestämmelser	om	undantag	från	krav	på	legitimation	och	behörighet	för	
att	få	bedriva	undervisning	och	besluta	om	betyg	ska	förlängas.	Förslaget	berör	
grundsärskolan,	specialskolan,	gymnasiesärskolan	och	särskild	utbildning	för	vuxna,	
och	innebär	en	förlängning	till	utgången	av	juni	2021.		

 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Bestämmelserna om skolchef och om statliga åtgärder för 
rättelse ska tillämpas först vårterminen 2019. 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/fler-initiativ-for-starkt-likvardighet-och-okad-narvaro-i-
skolan/ 
 

Fristående skolor ska omfattas av offentlighetsprinciper 
Regeringen föreslår att rätten att ta del av allmänna handlingar även ska gälla hos huvudmän för fristående 
skolor.  I en lagrådsremiss föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Rätten att ta del av 
allmänna handlingar hos myndigheter ska också gälla hos enskilda som godkänts som huvudmän för fristående 
skolor. Huvudmännen ska jämställas med myndigheter vid tillämpningen av OSL. Det innebär även att 
meddelarskydd gäller för de anställda.    
 
Regeringen föreslår även att arkivlagen ska ändras, så att samma regler gällande arkivering av handlingar gäller 
för såväl kommunala myndigheter som för huvudmän för fristående skolor. 
 
Regeringen föreslår också att skollagens bestämmelser om registerkontroll ska ändras. Registerutdrag för 
personer som erbjuds arbete eller på annat sätt är verksamma i vissa delar av skolväsendet ska inte längre 
lämnas, utan i stället visas upp. Dessa bestämmelser ska utvidgas till att gälla även gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. 
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 i fråga om registerkontroll, och i övrigt den 1 juli 2019. 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/aven-fristaende-skolor-ska-omfattas-av-
offentlighetsprincipen/ 

 
Inga nedskärningar - ett villkor för extra statligt stöd till skolan 
Regeringen har beslutat om en förordning för det villkorade extra statsbidraget för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling i skolan. De huvudmän som tar del av bidraget förbinder sig att inte sänka de egna 
kostnaderna för undervisning och elevhälsa, sett till ett genomsnitt av föregående tre år. Huvudmännen ska även 
utarbeta en plan för hur bidraget ska leda till en stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.  



 
 
 
       
 
 
 
 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/inga-nedskarningar-ett-villkor-for-extra-statligt-stod-till-
skolan/ 
  

Skolverket har undersökt övergången från gymnasieskolan till 
högskolan    
 

• ”Majoriteten	av	ungdomarna	i	undersökningen,	65	procent,	klarar	gränsen	för	
fortsatta	studiemedel,	det	vill	säga	minst	tre	fjärdedelar	av	högskolepoängen,	under	
det	första	året	i	högskolan.	De	flesta	studenterna	med	höga	betyg	från	
gymnasieskolan	presterar	bra	på	högskolan	oavsett	vilken	utbildning	de	läser.	
Samtidigt	finns	det	många	som	har	det	svårare.	Studenter	med	betyg	strax	över	
godkänd	nivå	visar	tydligt	lägre	resultat.	Omkring	varannan	student	med	de	lägre	
betygen	nådde	inte	upp	till	50	procent	av	högskolepoängen	under	det	första	året.	
Vanligast	med	låg	prestation	är	det	bland	studenter	från	teknikprogrammet	och	från	
naturvetenskapsprogrammet.”	

 
• ”Elever	från	kommunala	gymnasieskolor	har	något	lägre	betygsgenomsnitt	än	elever	

från	fristående	gymnasieskolor	men	visar	ändå	generellt	högre	prestation	under	
första	året	i	högskolan.		Dessa	skillnader	finns	oavsett	vilket	gymnasieprogram	
studenterna	kommer	ifrån	eller	på	vilken	betygsnivå	de	befinner	sig.”		

 
• ”De	studenter	som	presterar	högst,	sett	till	avklarade	högskolepoäng,	finns	inom	

utbildningsområdena	medicin	och	odontologi.	Studenter	med	lägst	prestationer	finns	
främst	inom	det	teknikområdet,	som	samtidigt	är	det	vanligaste	utbildningsområdet	
för	studenter	som	kommer	direkt	från	gymnasieskolan.”		

 
• ”Omkring	30	procent	av	landets	ungdomar	går	direkt	från	högskoleförberedande	

program	i	gymnasieskolan	till	högskolestudier.	De	flesta	län	ligger	nära	
riksgenomsnittet	men	det	finns	variationer.	Uppsala	län	har	den	i	särklass	högsta	
andelen	ungdomar,	45	procent,	som	påbörjar	högskolestudier	direkt	efter	
gymnasieskolan.	Gotlands,	Jämtlands	och	Hallands	län	har	lägst	andel	
direktövergångar	till	högskolan	med	14,	15	respektive	21	procent.”	

https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2018/tuff-hogskolestart-med-laga-
gymnasiebetyg-1.267246 

 
Prao blir obligatoriskt från höstterminen 2018 
Riksdagen har beslutat om obligatorisk prao från höstterminen 2018. I grundskolan ska prao omfatta minst tio 
dagar sammanlagt från och med årskurs 8. I specialskolan gäller samma omfattning som grundskolan från och 
med årskurs 9. 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/stod-i-arbetet/prao-blir-obligatoriskt-fran-
hostterminen-2018-1.264788 
 

Ny riksprislista för ersättning till fristående skolor 2018 



 
 
 
       
 
 
 
 
Skolverkets föreskrifter om belopp för elever på fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, 
internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet för 2018. Alla belopp som 
redovisas är inklusive moms. 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/riksprislistan/riksprislistor-per-ar/riksprislista-for-
ersattning-till-fristaende-skolor-2018-1.266726 
 

Skolverket anser att reglerna för engelskspråkig undervisning 
behöver utredas 
”Att till stor del undervisa på engelska i gymnasieskolan riskerar att stå i konflikt med språklagen och 
läroplanen. När en stor del av undervisningen sker på ett annat språk kan det också gå ut över elevernas 
kunskaper i svenska. I en ny rapport föreslår Skolverket därför att reglerna ses över. Bland annat bör på sikt även 
de utländska lärarna som bedriver engelskspråkig undervisning omfattas fullt ut av kravet på svensk 
lärarlegitimation.” 
Skolverket har lämnat över frågan till regeringen för eventuella beslut.  
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2018/regler-for-engelsksprakig-undervisning-
behover-utredas-1.266752 
 

Skolinspektionsrapport - Förskolan är inte likvärdig 
Enligt Skolinspektionen gäller det främst hur det pedagogiska uppdraget genomförs. På vissa förskolor 
genomförs inte lärande på ett tydligt, aktivt och medvetet sätt. Begreppet undervisning i förskolan har heller inte 
etablerats och förankrats. Konsekvensen blir att alla barn inte får möjlighet att lära och utvecklas så långt 
möjligt, skriver Skolinspektionen.  
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Debattartiklar/barn-ges-inte-likvardiga-mojligheter-att-lara-i-
forskolan2/ 
 

Skolinspektionen: Sex- och samlevnadsundervisningen behöver 
stärkas 
 ”Undervisningen är nu mer ämnesintegrerad än tidigare vilket är ett positivt resultat. Det saknas dock mål för 
arbetet med sex och samlevnad i stort. Undervisningen är inte alltid regelbunden och eleverna görs inte 
delaktiga, säger Stefanie Luthman, projektledare. En central del för att höja kvalitet är också att säkra att lärare 
har verktyg och kompetens. Många kan känna osäkerhet inför samtal om svåra och känsliga frågor.” 
 
”På de flesta skolor har rektorer inte följt upp om och hur lärarna undervisar om sex och samlevnad och skolorna 
genomför sällan utvärdering. Detta medför att skolorna inte utvecklar sex- och samlevnadsundervisningen för att 
möta elevernas behov. Dessutom finns i många skolor inte en tydlig koppling mellan sex och samlevnad och 
skolans övergripande värdegrundsarbete.” 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/sex--och-samlevnadsundervisningens-
behover-starkas/ 
 

LR:s ordförande Åsa Fahlén: Skolan maktlös då föräldrar skapar 
drev mot lärare 
”Allt oftare bildar föräldrar grupper som utvecklas till drev mot rektorer och lärare, och anmälningar används för 
att pressa personal att säga upp sig. Utvecklingen slår mot lärarnas hälsa och mot undervisningen, skriver Åsa 
Fahlén och Simon Sandström, Lärarnas Riksförbund.” 
https://www.svd.se/skolan-maktlos-nar-foraldrar-skapar-drev-mot-larare 
 
Skolinspektionens svar: 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Debattartiklar/kommentar-till-debattartikel-i-svd-om-drev-
mot-larare/ 
 



 
 
 
       
 
 
 
 

Arbetsmiljöverket godkänner mer undervisning för högre lön 
Arbetsmiljöverket ser inga problem med Uppsalas lönekriterier – där mer undervisning ska ge högre lön, skriver 
Skolvärlden. 
http://skolvarlden.se/artiklar/arbetsmiljoverket-godkanner-mer-undervisning-hogre-lon 
 

Skolledarnas friutrymme 
Lärarförbundets tidning för skolledare, Chef o Ledarskap, har ett temanummer om skolledarnas 
handlingsutrymme mellan staten och de lokala skolhuvudmännen.   
http://chefochledarskap.se/tema/friutrymme/ 
 

Biträdande förskolechef växande yrkesgrupp 
Antalet biträdande förskolechefer ökat med 50 procent de senaste åren, skriver Chef o Ledarskap. 
http://chefochledarskap.se/bitradande-forskolechef-vaxande-yrkesgrupp/ 
 
 
 


