
 
 

RIKTLINJER för missiv 
Syftet med missivet är att beskriva vad som skett inom temat Lärarkompetens och 
lärarsamarbete under perioden september 2013-september 2014  

Utgå från ert tidigare missiv (sep 2013) om Lärarkompetens och lärarsamarbete, 
missivet Operativa mål samt ert åtagande efter konferensen sep 2013. Beskriv vad 
som skett från dess och fram till nu. 

 

Missiv: ”Lärarkompetens och lärarsamarbete (2)” med fokus på matematik och 
framtiden. 

• Kartläggning av lärarbehörighet 
− Vad har kommunen gjort? 

En sammanställning över lärarpersonalens legitimerade behörigheter finns på varje skolenhet, 
samt sammanställt på förvaltningskontoret. 

− Vilka slutsatser har dragits? 
Att vi har en god behörighet i kommunen som helhet, och att vi måste anstränga oss för att 
kunna nyrekrytera legitimerade lärare. 

− Vad arbetar din kommun med just nu? Hur går det arbetet till? 
Vi fortsätter arbeta på ovanstående sätt. Det kommer att fungera bra, och det kommer att öka 
kompetensen på sikt. Inga behörighetsgivande utbildningar diskuteras. 

 
• Kompetensutvecklingsinsatser som avslutats och initierats under perioden 

− Behörighetsgivande utbildning i matematik  
Ingen. 

− Större mer omfattande kommunövergripande kompetenshöjande utbildning  
Matematiklyftet genomförs i hela grundskolan under 2014-2015 

− Av vilka skäl har ovan nämnda utbildningar genomförts  
För att höja kvaliteten på innehållet i matematikundervisningen, samt för att initiera samarbete 
mellan lärare. 

− Vilka resultat har uppnåtts 
Det är för tidigt att uttala sig om. 

− Vilka insatser har gjorts/kommer att göras mot bakgrund av kartläggningen av lärares 
högskolepoäng 
Eftersom vi har en god kompetensförsörjning i matematik, handlar våra åtgärder främst om att 
rekrytera behöriga lärare. 

 
• Strategi inför framtiden 

− Utbildningsinsatser framåt, såväl kompetenshöjande som behörighetsgivande  
Mattelyftet för samtliga lärare pågår som sagt. För övrigt inget planerat. 

− Optimerad användning av tillgänglig kompetens. 
Rektorerna ansvarar för att tjänstefördela behörigheten där den skall vara. 

− Rekryteringsbehov 



I vår sammanställning över behörighet och lärarlegitimation finns även uppgifter om antal år 
kvar i arbete. Detta för att kunna se ett framtida rekryteringsbehov. 

 
• Lärarsamverkan 

− Beskrivning av nya exempel på organiserat lärarsamarbete 
? 

− Planer för att stimulera ökad lärarsamarbete  
Vi ser ju lärarlyftet som en dörröppnare för ett ökat framtida samarbete lärare emellan. Under 
innevarande läsår kommer detta att vara den obligatoriska åtgärden för alla lärare. Även de 
lärare som ej undervisar i matematik kommer att ha träffar och arbeten organiserade på 
liknande vis i sina ämnen. Här kommer förstelärarna att ta ett ansvar för att leda dessa träffar. 
På flera skolenheter finns planer på att organisera kollegialt lärande i olika former. 

 
• Utveckling framåt 

− Detta vill vi ha hjälp att utveckla. 
Hur använder vi energin från mattelyftet i år för att lyfta matematikundervisningen i 
fortsättningen? Finns det ett liv efter statsbidraget? Är det någon som upplevt det som kan 
berätta om det? 

− Strategi för kompetensförsörjning 
 

 

Missiv lämnas in senast 29 september 
Max 2 sidor. 
Dokumentet döps till ”Lärarkompetens och lärarsamarbete (2) kommunnamn okt 2014” 
Missivet sparas i pdf format. 

 


