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Barn- och ungdomsnämnden

Kartläggning av obehörig personal inom Barn- och
ungdomsförvaltningen – nuläge ht 2018-2019
Ärendebeskrivning
Kompetensförsörjning och kompetensbrist är barn- och ungdomsnämndens största utmaning
i dagsläget.
Förvaltningen har tagit fram ett nuläge och inventerat hur det ser ut i förskola och grundskola
med obehöriga förskollärare och lärare som arbetar i verksamheterna (se bilagor). Dessa
medarbetare vikarierar på legitimerade tjänster med stöd av skollagen. Förvaltningen har
även kartlagt antalet outbildade barnskötare.

Beredning
Förvaltningen kan konstatera att det är fler outbildad personal i verksamheten än vid tidigare
jämförelser. I denna kartläggning ingår både vakanser av tjänster, men även det
tjänsteunderlag som uppstår när tillsvidare anställd personal arbetar deltid.
Grundskolan har en högre andel outbildad pedagogisk personal i jämförelse med förskolan.
Sollebrunns skola utmärker sig och har flest obehöriga lärare, totalt 12 stycken. Team Bjärke
har under en längre tid haft svårt att rekrytera personal till sina utannonserade tjänster. En
orsak kan vara att Bjärke ligger utanför Alingsås tätort.
Inom förskolan finns totalt 10 obehöriga förskollärare. Även här finns svårighet att anställa
behörig personal, särskilt vad gäller konkurrensen gällande löneläget gentemot våra
grannkommuner.
Flera utav de medarbetare som idag är anställda som obehöriga förskollärare och lärare
utbildar sig parallellt och möjlighet finns då till en tillsvidareanställning då legitimation är
erhållen. Rekrytering för att i stället anställa behörig personal på dessa tjänster är inplanerad
inför 2019.
Vad gäller outbildade barnskötare har samtliga i kartläggningen en tillsvidareanställning.
Förvaltningen har påbörjat samtal kring möjlighet att påbörja barnskötarutbildning via
Komvux, samt även erbjuda valideringsutbildning för de barnskötare som har annan
pedagogisk utbildning men som inte har en examen som barnskötare. Omvärldsbevakning
sker också via branschrådet i GR där man diskuterar hur en barnskötarutbildning ska
definieras på regional nivå.
Förvaltningen har fördjupat samarbetet med högskolan Väst och kommer att vara med i
pilotutbildning AIL, arbetsintegrerat lärande där Bjärke och Långared kommer att vara de
skolor som ingår.
Vidare pågår arbete med att föra in kompletterande kompetenser, såsom nya befattningar.

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av kartläggning och lägger informationen till
handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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