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Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler obehöriga lärare och
förskollärare ska kunna få examen genom VAL
U2019/03260/UH

Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har berett Malmö stad möjlighet att yttra sig över promemorian
Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL
(vidareutbildning av lärare) (U2019/03260/UH). I promemorian föreslås de nuvarande
datumkraven i VAL tas bort och istället ersättas med krav på obehöriga lärares samlade
yrkeserfarenhet. Malmö stad ser positivt på promemorians förslag.
Yttrande

Utifrån rådande kompetensbrist inom läraryrkena gör Malmö stad bedömningen att
förslagen är positiva. Det finns en potential i att vidareutbilda både obehöriga lärare och
andra yrkesgrupper som arbetar i den pedagogiska verksamheten som tex barnskötare och
pedagoger.
Malmö stad vill särskilt understryka vikten av:
 Att skapa förutsättningar för lärosätena att utöka antalet elever genom att utreda vad
som krävs för att faktiskt utöka antalet elever med bibehållen kvalitet i
undervisningen.
 Att beakta vuxenutbildningsperspektivet inom VAL som också fortsatt har ett stort
rekryteringsbehov och därför också behöver ingå i utredningsförslaget.
 Att det är viktigt att säkerställa att validanterna får det stöd de behöver i de
valideringsmetoder som VAL-lärosätena arbetat fram.
 Att utreda på vilket sätt statliga medel kan utformas för att täcka upp för kostnader
för till exempel vikarier. Om inte detta görs finns uppenbara risker för att
verksamheten i övrigt drabbas samt det kan vara svårt att motivera till deltagande.
 För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera kompetens som bedöms
som intressant för förskoleverksamhet är det således viktigt att se över
tidsbestämmelserna för VAL i syfte att öka behöriga förskollärare inom skolväsendet.
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Konsekvenserna bedöms utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv kortsiktigt kunna vara
ökade behov av vikarier med risk för ökade kostnader och tillfällig brist i kontinuitet men
långsiktigt bedöms förslagen skapa en bättre kvalitet i undervisningen och möjliggöra
kompetensutveckling och lärande för medarbetarna. Ekonomiskt långsiktiga konsekvenser
kan vara ökade lönekostnader när kompetensnivåerna höjs men samtidigt kan det innebära
att färre behövs för att täcka kompetensbehovet samt att den samhällsekonomiska totala
kostnaden minskar om kvaliteten i den pedagogiska verksamheten och undervisningen höjs.
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