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Barn-, utbildning- och kulturnämnden

För kännedom:
Fullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare
Kommunstyrelsen

Säkerställande av lärarbehörigheter
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun granskat om BUoKnämnden säkerställer tillämpningen av den nya skollagens regler om lärarlegitimering och
betygssättning. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet av
granskningen finns redovisat i bifogad revisionsrapport.
Granskningen visar att nämnden genom sin förvaltning och sina enheter arbetar för att
säkerställa tillämpningen av skollagens regler om lärarlegitimation och betygssättning. Vi
bedömer dock sammanfattningsvis att nämnden inte i tillräcklig utsträckning säkerställer
tillämpningen genom intern kontroll. Bedömningen baseras på följande iakttagelser:


Inventering av befintlig kompetens har skett, men har försvårats av svårigheter att
utläsa den faktiska behörigheten i lärarnas examensbevis. Detta innebär att
nämnden inte kan ha en fullständig kontroll över situationen förrän Skolverket
utfärdat samtliga legitimationer.



Det finns en samlad kompetensbild för Gällivare kommun där det framgår var och
i vilka ämnen det kan uppstå problem att möta kraven på behöriga lärare.



Granskningen visar det finns behov av behöriga lärare i Ma/No, att det finns få
utbildade förskollärare i förhållande till behovet samt att stora pensionsavgångar
är att vänta. I kombination med svårigheter att rekrytera är kompetensförsörjningen och förutsättningarna att möta behörighetskraven oroande.



Åtgärder har vidtagits genom att lärare givits möjligheter att utbilda sig inom
ramen för Lärarlyftet II samt andra kurser/utbildningar i syfte att bredda
behörigheter. Vidare ser rektorerna över behörighetsstrukturen i samband med
årlig personalplanering för att försöka tillse att lärare undervisar i de ämnen de är
behöriga i.



Granskningen visar att nämnden vid ett par tillfällen sedan 2011 har fått
information/följt upp läget avseende lärarbehörigheter. Vi kan dock inte se att
nämnden löpande följer upp läget vad gäller behörigheter och legitimering av
lärare, vilka åtgärder som vidtas i verksamheten för att leva upp till de nya
bestämmelserna eller effekter t ex i form av samnyttjande/omflyttning av personal.
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Vi rekommenderar att nämnden utvecklar den interna kontrollen genom att


Följa upp den samlade kompetensbilden inom grundskolan, inklusive behörighet i
förhållande till det ämne som undervisas



Regelbundet följa upp utvecklingen avseende antal/andel legitimerade lärare



Följa upp vilka åtgärder som vidtas för att leva upp till de nya bestämmelserna, t ex
enheternas arbete med tjänstefördelning, samnyttjande/omflyttning av personal



Följa upp effekterna av de åtgärder som vidtas för att leva upp till de nya
bestämmelserna

Vi emotser BUoK-nämndens svar på vår granskning till 2013-09-30.

Revisorerna i Gällivare kommun
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