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Svar på remiss gällande motion om att återinföra
möjligheten för barnskötare att på arbetstid utbilda sig
till förskollärare
Bakgrund
Centerpartiet har lämnat en motion som föreslår att barnskötare får möjlighet
att utbilda sig till förskollärare på arbetstid.
Motionen har remitterats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att
inhämta svar från utbildningsnämnden.
Utbildningen som det hänvisas till i motionen pågick från år 2015 då den
startade till 2021 då den sista förskolläraren blev klar. Alla som påbörjat
utbildningen fick avsluta den. Satsningen riktade sig till både kommunala och
fristående förskolor.
Kommunen har tidigare erbjudit barnskötare att utbilda sig till förskollärare
med bibehållen lön motsvarande 20% oftast en dag per vecka då de varit på
högskolan/universitetet. Övriga studier har skett utanför arbetstiden. Några
barnskötare har tagit tjänstledigt tex 20 % utan lön för att klara studierna medan
andra studerat på sin fritid. Teori och praktik har kunnat kopplats samman och
barnskötarna har kunnat omsätta sina teorier i praktiken. Delar av VFU:n
(verksamhetsförlagd utbildning) har kunnat valideras. Utbildningen har tagit
mellan 2,5 och 3 år beroende på studietakt. Kostnaden per student har totalt
varit ca 250 00 kronor för kommunen.
Kommunen har inte haft någon kostnad för utbildningen då barnskötarna sökt
ordinarie utbildning som erbjuds på högskolor och universitet där en del av
utbildningen sker på distans och vissa delar fysiskt på lärosätet. Kostnaden har
varit en vikarieersättning till förskolan som har barnskötare som studerar på
delar av sin arbetstid
Det fanns ingen möjlighet för kommunen att villkora att de som fick gå
utbildningen förband sig att arbeta som förskollärare ett visst antal år i
kommunen. En stor del av barnskötarna som fått utbilda sig till förskollärare på
arbetstid har avslutat sin anställning i kommunen.
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Yttrande
Rekryteringsläget av förskollärare har blivit bättre de senaste åren. Det är
viktigt att vara en attraktiv kommun som ger förskollärare bra
förutsättningar i sitt arbete och bra kompetensutveckling. Det är viktigt att
barnen får kompetent personal. För många förskolor är det en kostnadsfråga
om de har möjligt att ha mer än en förskollärare/ avdelning då deras löner är
högre än barnskötarnas även om det skulle vara önskvärt.
Barnskötare ges möjlighet att utbilda sig till förskollärare på arbetstid.
Att få möjlighet att utbilda sig på halvtid till förskollärare är en mycket
kostsam satsning och det finns inga garantier för att barnskötarna stannar
kvar i kommunen efter sin utbildning. Det kan även upplevas som en
orättvisa att kommunen satsar så mycket på kompetensutveckling för några
få personer medan andra får ta studielån när de utbildar sig till förskollärare.
Det finns många 7,5 hp kurser som kan vara intressanta för både barnskötare
och förskollärare som vill förkovra sig vilket kan vara ett bra komplement
till deras nuvarande utbildning. I Centerpartiets förslag skulle barnskötarna
arbeta halvtid och studera halvtid vilket innebär en kostnad på 619 tkr
kronor att jämföra med den tidigare kostnaden i Danderyd på 250 tkr kronor
som erbjöd barnskötarna när de arbeta 80 % och studera med lön på 20 %.
Kostnadsberäkning
1 barnskötare / 10 barnskötare som studerar till förskollärare på halvtid med
bibehållen lön under i genomsnitt 2,75 år
2022

2023

2024

Totalt

1 Barnskötare

225 tkr

225 tkr

169 tkr

619 tkr

10 Barnskötare

2 250 tkr

2 250 tkr

1 687 tkr

6 187 tkr

Monica Renstig
Ordförande
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