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Motion av Anna Manell (L) om att införa förste förskollärare i
förskola och förskoleklass
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet.
Ärendet
Anna Manell (L) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2015
föreslagit fullmäktige besluta
- att införa förstelärartjänster i förskolan och förskoleklass i kommunen
- att denna tjänst också medför ett fast lönetillägg
- att uppdra åt utbildningsnämnden att ta fram en strategi för att rekrytera behöriga
förskollärare till förskolor i socioekonomiskt utsatta områden
Motionen återges i bilaga 1.
Nämndbehandling
Utbildningsnämnden föreslår att motionen besvaras med hänvisning till föredragningen i
ärendet. Föredragningen sammanfaller med kommunstyrelsens. Gentemot beslutet har (L)ledamoten anfört reservation. Protokollsutdrag återges i bilaga 2.
Föredragning
Statsbidraget för karriärtjänster omfattar alla skolformer utom förskolan. En lärare med
dubbel legitimation (förskole- och lärarlegitimation) eller som enligt lärarlegitimationen är
behörig i förskoleklass och i de första årskurserna i grundskolan har redan nu möjlighet att
söka en ledig plats som förstelärare. Från och med höstterminen 2015 har grundskolan i egen
regi i Uppsala 208 platser för förstelärare i grundskolan. Antalet förstelärarplatser på en skola
avgörs av skolans utvecklingsbehov. Innevarande läsår finns det en förstelärare som har hela
sin tjänst i förskoleklass.
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Statsbidraget för karriärtjänster syftar till att möjliggöra för lärare att gå vidare i karriären, att
stärka lärares kompetens och att höja läraryrkets attraktionskraft. Regeringen ser i budgetpropositionen för 2016 mycket allvarligt på att läraryrket under en lång tid har tappat i status
och attraktionskraft och har tagit initiativ till en nationell samling för läraryrket.
En god utbildning bygger på att elevens hela skolgång ses som en helhet med en röd tråd. Det
är angeläget att det finns skickliga pedagoger i alla skolformer som eleven möter. Det är
olyckligt att staten hittills inte ger alla skolformer likvärdiga förutsättningar att utveckla
verksamheten. Det vore önskvärt om statsbidraget för karriärtjänster också omfattade
förskolan. Ett sådant statsbidrag är en förutsättning för inrättande av förstelärartjänster med
fasta lönetillägg också i förskolan. Uppsala kommun tillämpar i övrigt individuell
lönesättning och strävar efter att undvika lönetillägg.
I motionen föreslås vidare att utbildningsförvaltningen ska ta fram en strategi för att rekrytera
behöriga förskolelärare till socioekonomiskt utsatta områden. En kompetensförsörjningsplan
håller på att tas fram för att trygga den framtida rekryteringen fram t.o.m. 2020. I det arbetet
bevakas bl.a. rekryteringen av förskollärare till socioekonomiskt utsatta områden och till
förskolor på landsbygden. Förskollärarutbildningen inom Uppsala universitet har utökat
antalet platser. Vårterminen 2015 examinerades cirka 50 förskollärare och detta är också den
yrkesgrupp bland lärare där de flesta stannar kvar på utbildningsorten.
Sammantaget konstaterar kommunstyrelsen att frågan om förstelärare i förskolan bör hanteras
på nationell nivå samt att intentionen i motionen i övrigt fångas upp i pågående arbeten i
utbildningsnämnden. Något särskilt beslut av kommunfullmäktige med anledning av
motionen erfordras ej.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
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I förskolan börjar framtiden. Nästan 90 procent av Uppsalas barn i åldern 1-5
år går i en av Uppsalas drygt 200 förskolor eller i familjedaghem. Forskning från Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) visar att särskilt barn till föräldrar som är
utrikes födda och/eller har låg utbildningsnivå gynnas av förskola före tre års ålder. Effekterna blev
bättre ju högre kvalitet förskolan höll.
Den förra majoriteten initierade ett systematiskt kvalitetsarbete, Qualis, inom den kommunala
förskolan, för att öka måluppfyllelsen. Kombinerat med kommunens föräldraenkät, ger detta en bra
bild av hur förskolan arbetar och når målen. Detta har gett resultat.
Folkpartiet har drivit frågan om förstelärare länge i Uppsala kommun. Karriärtjänster är bra av flera
anledningar, dels för att utveckla verksamheten, dels för att meriterade lärare ska kunna utvecklas
och sprida sina kunskaper. Dessutom är det viktigt att det finns fler tjänste- och lönenivåer inom
kvinnodominerade akademikeryrken.
Förskolor som får strukturersättning har en ojämn måluppfyllelse, mycket på grund av svårigheterna
att rekrytera behöriga förskollärare. Denna svårighet finns generellt, men det blir extra sårbart för de
elever som har störst behov av behörig, kompetent och utbildad personal.
Förskolans kvalitetsrapport från 2014 visar att det finns en korrelation mellan andel förskollärare och
måluppfyllelse. Målet är minst 80 procent nöjdhet i föräldraenkäten, men spannet ligger på mellan
54 och 94 procent. Bland de förskolor som hade minst 50 procent förskollärare har en högre andel
nöjdare föräldrar och en jämnare bedömning inom Qualis.
Det finns några punkter att ta fasta på: styrningen och ledningen, kontinuiteten i verksamheten och
personalens kompetens är nyckelfaktorer för bra verksamhet och goda resultat. Kommunen behöver
ange riktning för förskolans utveckling och tydligare ge ramar för professionens frirum, ansvar och
förutsättningar samt koppla verksamhetens utveckling till forskning. Folkpartiet har tidigare
motionerat om att kommunen ska inrätta en pedagogisk forsknings- och utvecklingsenhet. För
Folkpartiet är det självklart att förskolan, förskoleklass och förskollärare ska ingå i detta arbete.
Därför vill Folkpartiet Liberalerna föreslå för kommunfullmäktige att besluta:
-

Att införa förste förskollärartjänster i förskolan och i förskoleklass i kommunen.
Att denna tjänst också medför ett fast lönetillägg.
Att uppdra åt Utbildningsnämnden att ta fram en strategi för att rekrytera behöriga
förskollärare till r skolor i socio-ekonomiskt utsatta områden.
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