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Svar till oroliga föräldrar – KRIS på Kristinebergskolan, PD lördag 18 
oktober 
 

Vi har full förståelse för Er oro då det är Era barn, våra elever det handlar om.  

 

I Åmåls kommun har vi en lång tradition av en grundskola av hög kvalitet med hög andel 

behöriga lärare, för närvarande närmare 95%, att jämföra med rikets ca 65-70%. Det är väl 

ingen som har undgått att det för närvarande råder brist på behöriga lärare och att bristen 

förväntas öka, dels på grund av pensionsavgångar och avhopp till annat arbete men 

framförallt på att intresset för att utbilda sig till lärare är lågt. Noterbart är att våren 2014 var 

ansökningarna till TV-serien Paradise hotel sammantaget fler än till de olika 

lärarutbildningarna i landet.  

 

På Kristinebergskolan har under 2013/2014 ett antal lärare slutat av olika anledningar; två har 

gått i pension, två har blivit rektorer, några har bytt till tjänster inom kommunen de har rätt 

behörighet för (vilket medför en ökad andel behöriga lärare inom Åmåls kommun), några har 

bytt till tjänster i sin hemkommun bl a för att slippa pendla och några har bytt yrke. Av dessa 

tjänster har Åmåls kommun lyckats rekrytera behöriga lärare på samtliga tjänster utom en, 

vilket i sig är en bedrift. Tyvärr är det en Ma/NO tjänst och där blir det en tuff match då 

bristen på Ma/NO-lärare vida överstiger övriga kompetenser. Under vårterminen 2012 

utexaminerades fyra kemilärare för årskurs 7 till 9 i hela Sverige. Att ersätta 

tillsvidaretjänster med behöriga lärare har hitintills varit möjligt, värre är det med vikariat och 

däri ligger krisen. Vid starten av höstterminen var fyra lärare föräldralediga varav tre är 

Ma/NO lärare, vilket innebär stora påfrestningar på organisationen då behöriga vikarier inte 

finns att tillgå. Till saken hör även att under september/oktober råkade flera ur personalen ut 

för diverse olyckshändelser/sjukdomar som orsakade 4-6 veckors sjukskrivning med stora 

svårigheter att skaffa vikarier. Utöver denna situation finns som på alla stora arbetsplatser ett 

antal långtidssjukskrivningar och med många småbarnsföräldrar så förekommer även VAB-

frånvaro (vård av sjukt barn) samt naturligtvis även vanlig korttidsjukfrånvaro pga 

förkylningar, magsjuka etc. 

 

Idag har Kristinebergskolan en obehörig Ma/NO lärare, en Ma/NO lärare under utbildning, 

samtliga 4-6 veckors sjukskrivna är tillbaka och flera av de långtidssjukskrivna går upp i 

arbetstid efter höstlovet. Inga obehöriga lärare kommer att sätta betyg ht 2014 utan stöd och 

inblandning av en behörig lärare. 

Vi är fullt medvetna om att situationen inte varit optimal för någon part, vare sig elever, 

vikarier eller lärarkollegor. Tyvärr är det en situation som kommer att bli allt vanligare då 

antalet lärartjänster överstiger tillgången på lärare och är ett nationellt problem. Barn- och 
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utbildningsnämnden och förvaltningen har sedan flera år tillbaka diskuterat hur vi ska locka 

fler till läraryrket tillsammans med Karlstad universitet och RUC Värmland (regionalt 

utvecklingscentrum) där bl a frågan om utbildning på distans har lyfts fram, vilken tidigare 

varit lyckosam för Åmåls kommun. Antagningen för lärarutbildningar vid Karlstad 

universitet för hösten 2014 är god. Tyvärr erbjuder man inte längre ämneslärarutbildning för 

högstadiet, vilket kommer att påverka våra möjligheter till rekrytering på sikt. På lokal nivå 

genomför Barn- och utbildningsförvaltningen en kartläggning av samtliga anställdas 

kompetenser/behörigheter utifrån de legitimationer som är färdiga med syfte att rätt 

behörighet ska undervisa på rätt nivå och i rätt ämne samt kunna erbjuda 

kompetensutveckling för att nå behörighet i enskilt ämne. Barn- och 

utbildningsförvaltningens verksamhetsområden deltar även i olika mässor och event för 

blivande lärare, deltar i projekt t ex Skolverkets matematikprojekt och Sveriges Kommuners 

och landstings s k PISA-projekt i matematik och är anmälda till deras PRIO-projekt för 

skolutveckling, allt för att öka intresset för Åmåls kommun som en skolkommun. Barn- och 

utbildningsnämnden har även tagit beslut om att göra en lokal- och fastighetsöversyn av 

Kristinebergskolan för att en gång för alla komma till rätta med de problem som finns vad 

gäller buller, ventilation och ej ändamålsenliga lokaler. Barn- och utbildningsnämnden är 

även noga med att satsa resurser på sina verksamhetsområden och har även anammat 

erbjudandet om att inrätta s k förstelärartjänster i grundskola och gymnasium. 

Kristinebergskolan har fyra förstelärare, ett fullvärdigt elevhälsoteam m specialpedagog, 

skolsköterska, skolkurator och tillgång till skolpsykolog och skolläkare. Övriga 

specialresurser består för närvarande av tre speciallärare med ytterligare en rekrytering inför 

vårterminen 2015 samt fyra elevassistenter och en fritidspedagog. Utöver dessa stödresurser 

har Kristinebergskolan en relativt hög lärartäthet, vilket medför att vid frånvaro av olika slag 

har skolan fler luckor att fylla. 

 

Kristinebergskolans skolledning arbetar med stöd av Barn- och utbildningsnämnden och 

Barn- och utbildningsförvaltningen hårt med att säkerställa kvaliteten på verksamheten och 

Era barns, våra elevers utbildning och gör dagligen tillsammans med behörig personal och 

vikarier sitt yttersta för att lösa de situationer som uppstår. 

 

Summa summarum; 

Samtliga tillsvidaretjänster utom en, är tillsatta med behöriga lärare. 

 

Visstidanställningar – kortare och längre vikariat, där finns inte behöriga lärare att få tag på 

annat än i undantagsfall. 

 

Inga obehöriga lärare sätter betyg utan av stöd av en behörig lärare. 

 

Vissa elevers undervisning har blivit lidande p g a alltför många vikarier under inledningen 

av höstterminen, vilket skolledning tillsammans med behöriga lärare ska göra sitt bästa för att 

kompensera återstående tid av läsåret. 

 

Skolledning vet orsaken till de flesta lärares avslut och har arbetat och arbetar aktivt med 

rekrytering. 

 

Kristinebergskolan har resurser för att bedriva en verksamhet med god kvalitet. 
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