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Inledning 
Utbildningsdepartementet har utsett Mölndals stad till remissinstans för 
Promemoria professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare 
(U2021/03373). I denna promemoria föreslås att ett nationellt professions-
program för rektorer, lärare och förskollärare ska inrättas med syftet stärka 
skolprofessionerna, höja kvaliteten på utbildningen och öka skol-
professionernas attraktionskraft. Statens skolverk föreslås vara den myndig-
het som har det övergripande ansvaret för professionsprogrammet. 
 

Yttrande 
Mölndals stad anser att det är ett bra förslag att lyfta rektorers, lärares och 
förskolelärares möjligheter att bredda sin kompetens, utveckla sin 
undervisningsskicklighet, sitt ledarskap, specialisera sig eller göra karriär 
inom skolväsendet. Ett nationellt meriteringssystem är ett bra förslag för att 
stärka skolprofessionerna, höja kvaliteten på utbildningen, öka skol-
professionernas attraktionskraft och stärka befintliga strukturer såsom 
karriärstegsreformen. Det är också positivt att kvalitetsbegreppet lyfts in i ett 
meriteringssystem, undervisningens kvalitet bidrar till ökad måluppfyllelse i 
svensk skola. Dock behöver formuleringen ”förmåga till undervisning av 
hög kvalitet” utvecklas och förtydligas i enlighet med vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet. 
Mölndal är också positiva till att rektorer involveras i professions-
programmet samt till förslaget om en förberedande rekryteringsutbildning 
för rektorer.  
Det är dock viktigt att det finns en koppling till de behov som huvudmannen 
identifierat i det systematiska kvalitetsarbetet samt i den enskilde lärarens 
utvecklingsplan. Enligt förslaget åläggs huvudmannen att se till så förskol-
lärare och lärare får tillgång till sådan kompetensutveckling som krävs för 
meritering. Samtidigt fråntas huvudmän bedömningen av yrkesskicklighet 
och lämplighet för karriärtjänster. Karriärtjänster och statsbidrag nämns i 
detta sammanhang som frivilliga för huvudmän att söka. Då karriärtjänster 
nu är en etablerad det skolväsendet ser Mölndal att detta ändå sammantaget 
måste ses som ett ingrepp i det kommunala självstyret, som också får 
ekonomiska konsekvenser för huvudmannen.  
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Förslaget att Skolverket ska vara ansvariga för ett nytt professionsprogram 
och därmed inte lägga ansvar på de som idag är ansvariga för högre 
utbildning, högskolorna och universiteten, är en konstruktion som 
centraliserar viktiga funktioner.  
Istället förslår Mölndal att kompetensutvecklingsdelen av 
professionsprogrammet läggs som ett gemensamt ansvar för högskolor och 
universitet med lärarutbildning. På så sätt kan samverkan och synergieffekter 
skapas mellan nuvarande utbildningar så som lärarutbildning och rektors-
utbildning och den förslagna nationella strukturen för kompetensutveckling.  
Förslaget är också otydligt med vad det innebär för den enskilde att meritera 
sig och förklarar inte hur en högre meriteringsgrad påverkar den enskildes 
arbetsuppgifter. Vidare saknas kopplingen till karriärtjänster inom förskolan. 
 
 
 
 
Kristian Vramsten (M)  Mio Saba Sjösten 
Kommunstyrelsens ordf.  Stadsdirektör 


	Yttrande över remiss av promemoria professions-program för rektorer, lärare och förskollärare
	Inledning
	Yttrande


