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Malmö stad
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-10-25 kl 15:10-15:20

Plats

Distans via Teams

Utses att justera

Håkan Fäldt

Protokollet omfattar

§602

Underskrifter

Sekreterare
Anna-Lena Alnerud
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Håkan Fäldt

Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Håkan Fäldt (M)
Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
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§

602

STK-20211059

Remiss från Utbildningsdepartementet - Promemorian
Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Sammanfattning
Malmö stad har av Utbildningsdepartementet fått möjligheten att lämna synpunkter på
remiss gällande promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare.
I promemorian föreslås ett professionsprogram bestående av två delar, en nationell struktur
för kompetensutveckling och ett nationellt meriteringssystem.


Inrättandet av en nationell struktur för kompetensutveckling syftar till att långsiktigt
och strukturerat samla och ta fram nya insatser för kompetensutveckling för
rektorer, lärare och förskollärare i skolväsendet för att bredda och fördjupa
kompetensen under hela yrkeslivet.



Det nationella meriteringssystemet ger den som har en lärar- eller
förskollärarlegitimation möjlighet att ansöka om ett beslut om en meriteringsnivå.
För att få ett sådant beslut ska vissa villkor vara uppfyllda till exempel gällande
yrkeserfarenhet och genomförd kompetensutveckling. Utöver det första steget in i
professionen, nämligen legitimation, ska det initialt finnas två meriteringsnivåer,
meriterad lärare respektive förskollärare samt särskilt meriterad lärare respektive
förskollärare.

Skolverket föreslås vara ansvarig myndighet för professionsprogrammet. Inom Skolverket
ska ett råd för professioner i skolväsendet inrättas med företrädare för rektorer, lärare och
förskollärare, huvudmän, universitet och högskolor. Rådet ska bistå Skolverket i arbetet
med programmets olika delar. Regleringen av professionsprogrammet planeras att träda i
kraft den 1 juli 2023.
I ärendets beredning har förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden getts möjlighet att yttra sig. Nämnderna ställer sig i huvudsak
positiva till utredningens förslag och bedömningar. Utförliga synpunkter och kommentarer
lämnas i förslag till yttrande.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande
och skickar yttrandet till Utbildningsdepartementet.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunledningens förslag till
yttrande.
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag

Kommunledningens förslag till yttrande - Professionsprogram
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 211018 Remiss från Utbildningsdepartementet Promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare
Förslag till yttrande
Remiss från Utbildningsdepartementet - Professionsprogram för rektorer,
lärare och förskollärare
Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare
Grundskolenämnden beslut 210921 § 154 med Reservation (V) och (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Förskolenämnden beslut 210929 § 128 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 210924 § 117
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

