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Svar på remiss Professionsprogram 
för rektorer, lärare och förskollärare 
 

Professionsprogrammet syftar till att stärka skolprofessionerna, höja kvalitén på 

utbildningen och öka skolprofessionernas attraktionskraft genom en nationell struktur för 

kompetensutveckling och ett nationellt meriteringssystem dit karriärstegsreformen ska 

kopplas. Det föreslås även att ett råd för professioner i skolväsendet ska inrättas och ges 

inflytande. 

 

Promemorian föreslår: 

• Staten ska ta ett tydligare ansvar för rektorers, lärares och förskollärares 

professionsutveckling  

• Den nationella strukturen för kompetensutveckling ska innehålla olika insatser med 

olika syften  

• Det nationella meriteringssystemet ska innehålla två meriteringsnivåer för 

legitimerade lärare respektive förskollärare  

• Karriärstegsreformen kopplas till det nationella meriteringssystemets 

meriteringsnivåer 

• Skolverket ska vara den myndighet som ansvarar för det nationella 

professionsprogrammet  

• Ett råd för professioner i skolväsendet ska inrättas för att säkerställa 

professionernas inflytande  

• Rådet för professioner i skolväsendet ska identifiera behov av kompetensutveckling 

och vara rådgivande till Skolverket  

• Rådet för professioner i skolväsendet ska bistå Skolverket i arbetet med 

meriteringssystemet  

• Ansökan om meritering ska vara avgiftsbelagd och beslut om meriteringsnivå ska 

vara möjligt att överklaga  

• Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser  

 
Synpunkter på remissen har inhämtats från skolcheferna i länets kommuner och 

sammanställts av barn- och utbildningssamordnare Region Jämtland Härjedalen. Region 

Jämtland Härjedalen instämmer i stora drag i utredningen men vill lyfta följande: 
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Allmänna synpunkter 
• Det finns en oro för att förslagen ska leda till ett förstatligande av professioner, så 

det är viktigt att utgå från huvudmännens behov och olika förutsättningar. 

• Det är viktigt att insatserna gäller inom alla professioner inom förskola och skola 

och att det blir en likvärdighet mellan grundskola och gymnasieskola. 

• Det är positivt med kompetensutveckling men frågan är hur programmen ska 

finansieras för huvudmannen och vilken omfattning som avses.  

Förslag om en nationell struktur för kompetensutveckling  
• Region Jämtland Härjedalen välkomnar ett brett utbud av 

kompetensutvecklingsinsatser som erbjuds utifrån huvudmännens behov, och som 

harmoniserar med deras pågående kvalitetsarbete. 

• Utredningen skriver att det ställs stora krav på kompetensutveckling när det gäller 

innehåll och form. För glesbygdskommuner och små skolor är även tiden och 

avståndet till eventuell utbildningsort och samverkansparter avgörande.  

• Det är viktigt att insatserna genomförs utifrån skolornas behov så att det inte 

kommer från nationellt håll. 

• Utredningen framhåller vikten av samarbete mellan Skolverket och lärosätena i 

framtagande av kompetensutvecklingsinsatser. Här ser vi att det även är viktigt med 

samarbete med huvudmännen. 

Förslag om ett nationellt meriteringssystem  
• Meriterad eller särskilt meriterad lärare behöver inte säga något om 

yrkesskickligheten. Det finns en oro att tappa yrkesskickliga lärare till vidare 

studier. Små skolor i glesbygden är sårbara utifrån få anställda.  

• VAL-utbildningar välkomnas så att de med erfarenhet kan vidareutbilda sig till 

lärare. Möjligheten till utbildningens upplägg är viktig för glesbygd. Samarbete med 

exempelvis ett lärcentrum i närheten av bostadsorten är viktigt. 

Karriärstegsreformen kopplas till meriteringssystemet  
• Huvudmannen ska inrätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare. Viktigt att i 

detta ta hänsyn till små kommuner med ett fåtal personer i förvaltningen. Här är att 

behålla yrkesskickliga undervisande lärare det mest centrala. 

Ett råd för professioner i skolväsendet ska inrättas och ges inflytande  
• Det är viktigt att representationen i rådet är från en bredd av huvudmän, även från 

glesbygd och små kommuner. 

• I rådet bör det inte vara övervikt fackliga representanter.  

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN  

 
 

Elise Ryder Wikén  

Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Ingrid Printz 

Tf. regional utvecklingsdirektör 
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