
 
 
 
       
 
 

 
  

 
 

Nyheter Sveriges skolchefer mars 2018 
 
Björn Åstrands utredning ”Med undervisningsskicklighet i 
centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella 
utveckling” 
 
Utredningens utgångspunkt är att huvuduppgiften för lärare är att de ska genomföra undervisning och att rektorer 
och förskolechefer ska vara pedagogiska ledare. Förslaget är inriktat på att ge professionen så goda 
förutsättningar som möjligt att arbeta med sina huvuduppgifter. 
 
Utredningen föreslår att fyra nationellt reglerade kompetensnivåer inrättas för legitimerade lärare:  

1. legitimerad	lärare,		
2. erfaren	lärare,		
3. meriterad	lärare	samt		
4. särskilt	meriterad	lärare.		

Motsvarande nivåer ska finnas för legitimerade förskollärare.  
 
Utredningen föreslår att två nationellt reglerade nivåer införs för rektorer:  

1. rektor	och		
2. meriterad	rektor.		

	
Den enskilde läraren eller rektorn avgör själv om en ansökan om erkännande av kompetens ska göras. 
Prövningen om en lärares eller rektors kunskap och kompetens motsvarar en viss nivå bör ske regionalt eller 
nationellt. Ett godkännande leder inte med automatik till en förändrad lön, en förändrad tjänst eller förändrade 
arbetsuppgifter.   
 
Utredningen föreslår också att förstelärarsystemet kopplas till professionsprogrammet samt att administration 
och överdokumentation ska ses över  
  
http://www.regeringen.se/494272/contentassets/89e76102100a4df9908f7120cfba71fa/sou-2018_17.pdf 
 
Ny proposition om läsa, skriva, räkna-garantin 
Regeringen återkommer med ett omgjort förslag på en läsa, skriva, räkna-garanti. Garantin ska säkerställa att alla 
elever som behöver stöd får individuellt utformade stödinsatser för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås 
i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Garantin ska gälla i förskoleklassen, grundskolan, 
sameskolan och specialskolan. I jämförelse med det förra förslaget ska detta förslag inte innebära några nya 
dokumentationskrav för förskollärare och lärare. 
  
 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/alla-elever-i-behov-av-stod-ska-fa-ratt-
stod-i-ratt-tid/ 

 
Regeringen utreder styrning av gymnasieskolan 



 
 
 
       
 
 
”För att skapa en bättre matchning mellan utbildningsutbudet och arbetsmarknadens behov, säkerställa att 
resurser används effektivt och öka likvärdigheten vill regeringen nu utreda en regional planering och 
dimensionering av gymnasieskolan.” 
 
”Utredaren ska föreslå en modell för hur gymnasieskolan kan planeras och dimensioneras regionalt. Utredaren 
ska också se över hur finansieringen av utbildning i den regionala planeringen och dimensioneringen kan se ut. 
Utredaren ska även överväga om den regionala planeringen ska innefatta beslut som pekar ut var i en region en 
viss utbildning ska anordnas.”  
 
Utredare är Lars Stjernkvist som kommunalråd för Socialdemokraterna  i Norrköping.  
Uppdraget ska redovisas senast den 3 februari 2020. 
 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-utreder-styrning-av-gymnasieskolan/ 

Bättre stöd till nyanlända elever i högstadiet 
För att fler nyanlända elever som har tagits emot i högstadiet ska bli behöriga till gymnasieskolans nationella 
program föreslår regeringen ett par ändringar i skollagen.   
 
Regeringen föreslår att eleverna ska få studiehandledning på modersmålet, om det inte är uppenbart obehövligt.  
 
Regeringen föreslår också att en individuell studieplan upprättas för varje elev senast inom två månader från 
mottagandet. När det är behövligt ska studieplanen kunna innefatta också tid på gymnasiets 
introduktionsprogram. Dessutom anser regeringen att det ska vara möjligt att anpassa utbildningen efter 
nyanlända elevers behov och förutsättningar, och föreslår därför att eleverna ska kunna följa en anpassad 
timplan. Den anpassade timplanen kan innebära att vissa utvalda ämnen prioriteras genom utökad 
undervisningstid. 
 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018. 
 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/battre-stod-till-nyanlanda-elever-i-
hogstadiet/ 
 
Lagrådsremiss om förändringar för förskolechefer och 
fritidspedagoger 
Regeringen föreslår att förskolechefen ska benämnas rektor och att de ska gå en obligatorisk 
befattningsutbildning, liknande den som gäller för rektorer i grund- och gymnasieskola. 
Regeringen föreslår att den som undervisar i fritidshemmet, som i övriga skolväsendet, ska vara legitimerad och 
behörig. Det nuvarande undantaget från kravet på legitimation tas bort.    
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-foreslar-forandringar-for-forskolechefer-och-
fritidspedagoger/ 

Skolverket lämnar över förslag på reviderad läroplan för 
förskolan till regeringen.  
 
I förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats. Det är regeringen som 
fattar beslut om en reviderad läroplan och när den ska börja gälla. 
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2018/tydligare-om-undervisning-i-forskolan-
1.268223 
 
 



 
 
 
       
 
 

Elevantalet i grundskolan ökar 
Elevantalet i grundskolan har ökat med drygt 25 000 elever från föregående läsår.   
https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/nyheter-2018/elevantalet-i-grundskolan-
fortsatter-att-oka-1.268159 
 

Ny statistik om pedagogisk personal i skolan 
Ny statistik från skolverket visar att andelen behöriga lärare i gymnasieskolan har ökat något jämfört med 
föregående läsår. I grundskolan är lärarbehörigheten i stort sett oförändrad men skillnaderna mellan 
kommunerna är stora. I år finns även gruppen lärarassistenter med i statistiken.  
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.268221!/PM_Pedagogisk_personal_2018.pdf 
  
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2018/stora-skillnader-i-lararbehorighet-
mellan-kommuner-1.268091 
 

Familjebakgrundens betydelse för betygen har ökat 
En ny rapport från Skolverket visar att elevernas socioekonomiska bakgrund har fått en ökad betydelse för hur de 
lyckas i grundskolan. Skillnaderna mellan skolors betygsresultat har också ökat och skolans socioekonomiska 
elevsammansättning har fått större betydelse för elevers betyg. Även skolsegregationen har ökat – elever med 
olika bakgrund möts mer sällan i skolan idag.  
   
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2018/familjebakgrundens-betydelse-for-
betygen-har-okat-1.267968 
 

Barn- och fritidsprogrammet ökar mest  
Antalet elever i gymnasieskolan fortsätter att öka inom både högskoleförberedande program och yrkesprogram. 
Barn- och fritidsprogrammet ökar procentuellt mest bland de elever som går första året i gymnasieskolan. 
   
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftryc
ksak%2FRecord%3Fk%3D3922 
 
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2018/barn-och-
fritidsprogrammet-okar-mest-1.267521 
 
Skolinspektionens årsrapport 2017 
Ökad lärarbrist och ökande skillnader mellan elevgrupper och skolor är två av de viktigaste utmaningarna i 
svensk skola skriver Skolinspektionen i sin årsrapport 2017.    
 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Rapport-till-
regeringen/Arsrapport/arsrapport-2017/  
 

Dagens Samhälle: Bonuslön ska locka lärare till förorten 
Stockholm stad ska prova om högre lön kan fler att söka lärare att söka jobb i ytterstadsskolor med hög 
personalomsättning och låga elevresultat.  
Dagens samhälle nr 10. 15/3 2018.  
 

Dagens Samhälle: Minskad sjukfrånvaro i kommunerna 
För första gången sedan 2011 minskar sjukfrånvaron i kommunerna.   
Dagens samhälle nr 10. 15/3 2018.  
 



 
 
 
       
 
 

Svenska Dagbladet: OECD-rapport om invandrade elevers 
resultat i PISA 
”Gapet mellan invandrade och infödda elevers prestation på Pisaprovet är större i Sverige än i många andra 
länder, visar en ny rapport. Samtidigt är studiemotivationen hög bland invandrade elever.” 
https://www.svd.se/pisa-sverige-i-botten-pa-att-utbilda-invandrade-elever 
 
http://www.oecd.org/education/the-resilience-of-students-with-an-immigrant-background-9789264292093-
en.htm 
 

Chef och ledarskap: Artikel om EU:s  nya datadirektiv  
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR reglerar vilken information som får lagras och vilka som får ta del av det.     
https://chefochledarskap.se/sa-paverkas-du-av-nya-datadirektivet/ 
 

Chef och ledarskap: Temanummer om aktuella frågor inför valet 
i höst  
Tidningen belyser en rad frågor inför valet bland annat de nya spelreglerna som gäller när partierna besöker 
skolor.  
https://chefochledarskap.se/tema/de-svara-valfragorna/ 
 

Skolvärlden: Fyra av tio gymnasielärare vill byta jobb 
I en enkät gjord av Luleå tekniska universitet uppger fyra av tio gymnasielärare att de vill byta jobb. Orsaker är 
stress, för hög arbetsbelastning, bristfällig kompetensutveckling och svagt stöd från rektorerna.  
http://skolvarlden.se/artiklar/fyra-av-tio-larare-vill-byta-jobb 
 
http://skolvarlden.se/sites/default/files/pdf/Parding%20et%20al%20%282018%29%20Lärares%20arbetsvillkor
%20-%20beskrivande%20data.pdf 
    
 


