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Svar på motion om möjligt införande av separat mentorskap 

Amanda Lindblad (S) inkom den 26 februari 2018 med rubricerad motion. 

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

• att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa separat 
mentorskap på skolor i Sala kommun. 

Motionären skriver det råder lärarbrist och att kommande pensionsavgångar inte 
verkar mötas upp av antalet nyutexaminerade lärare i tillräckligts stor utsträckning. 
Samtidigt består lärarnas arbete av betyande del arbetsuppgifter som inte kräver 
lärarexamen. Motionären anser att det är dags att låta lärare vara lärare. 

Motionären hänvisar till Flens kommun där infört ett nytt system där mentorskapet 
lyfts bort från den ordinarie lärartjänsten. Istället har sex nya tjänster som mentorer 
införts_ Mentorerna tar över arbetsuppgifterna som innebär att kontakta 
socialtjänsten, kontakt med hemmen och ta fram lösningar för elever som behöver 
extra stöd. Lärartjänsten har genom detta renodlats och innebär att lärarna får mer 
tid för planering och undervisning. Systemet ska fungera både för att avlasta lärarna 
och skapa en bättre studiemiljö för eleverna. Noteras att intresset för att söka lediga 
lärartjänster i Flens kommun har ökat. 

Motionen har remitterats till Barn och utbildning samt barn-och 
utbildningsnämnden för yttrande. 

I yttrandet framgår att Barn-och utbildning för dialog med bland annat de fackliga 
organisationerna om olika lösningar för att öka läraryrkets attraktivitet och 
förbättrad arbetsmiljö. 

Ett annat sätt är att göra en annan arbetsfördelning, såsom motionären föreslår. 
Barn-och utbildning tittar på likande exempel bland annat från Fagersta kommun. 
Resultaten behöver analyseras och utvärderas när det gäller personalens 
arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Även de ekonomiska följderna och inte minst 
hur det påverkar resultat, det vill säga elevernas måluppfyllelse behöver finnas med 
i bedömningen. 
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Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
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Motion om att införa mentorskap 

INLEDNING 
Amanda Lind blad ($) har inkommit med en motion med förslag att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa separat 
mentorskap på skolor i Sala kommun. 

Motionären hänvisar till att det råder lärarbrist och kommande pensionsavgångarna 
inte möts upp av nyutexaminerade lärare i tillräckligt stor utsträckning. Samtidigt 
består lärarens arbete till betydande del av arbetsuppgifter som inte kräver en 
lärarexamen. 

Motionären hänvisar till Flens kommun där en skola infört ett system där 
mentorskapet lyfts bort från den ordinarie lärartjänsten. Lärartjänsten har i och 
med detta renodlats och innebär att lärarna får mer tid till planering och 
undervisning. 

Beredning 
Missiv per den 9 maj 2018. 
Motion. 

Benny Wetterberg, kanslichef, föredrar ärendet. 

Ajournering 
Anders Dahlström (S) begär fem minuters ajournering. 

Yrkanden 
Peter Mo lin (M) yrkar att skolnämnden beslutar 
att skolnämnden föreslår fullmäktige att förklara motionen besvarad. 

Anders Dahlström (S) tilläggsyrkar 

filt uppdra åt Barn och Utbildning att väga in frågan om mentorskap enligt motion i 
på.gå.ende utredning avseende avlastning av administrativa uppgifter för lärarkåren. 

BESLUT 
Skolnämnden beslutar 

att skolnämnden föreslår fullmäktige att förklara motionen besvarad samt 

att uppdra åt Barn och Utbildning att väga in frågan om mentorskap enligt motion i 
pågående utredning avseende avlastning av administrativa uppgifter för lärarkåren. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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BARN OCH UTBILDNING 

Skolnämnden 

MISSIV 

Motion angående möjligheten att införa mentorskap - yttrande 

INLEDNING 

Ärendet 

Amanda Lind blad (S) har inkommit med en motion med förslag att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa separat 
mentorskap på skolor i Sala kommun. 
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Motionären hänvisar till att det råder lärarbrist och kommande pensionsavgångarna 
inte möts upp av nyutexaminerade lärare i tillräckligt stor utsträckning. Samtidigt 
består lärarens arbete till betydande del av arbetsuppgifter som inte kräver en 
lärarexamen. 

Motionären hänvisar till Flens kommun där en skola infört ett system där 
mentorskapet lyfts bort från den ordinarie lärartjänsten. Lärartjänsten har i och 
med detta renodlats och innebär att lärarna får mer tid till planering och 
undervisning. 

Yttrande 

Barn och Utbildning för dialog bland annat med de fackliga organisationerna om 
olika lösningar för att öka läraryrkets attraktivitet och förbättra arbetsmiljön. 

Ett sätt är att göra en annan arbetsfördelning, såsom motionären föreslår. Bland 
annat tittar Barn och Utbildning på ett liknande exempel i Fagersta. Resultatet av det 
behöver analyseras och utvärderas när det gäller personalens arbetsmiljö och 
kompetensförsörjning. Även de ekonomiska följderna och inte minst hur det 
påverkar resultatet, det vill säga elevernas måluppfyllelse behöver finnas med i 
bedömningen. 

Motionärens förslag om utredning är ett gott exempel på olika lösningar och 
utvecklingsalternativ som behöver behandlas i samverkansform för att möta 
nuvarande och framtida utmaningar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 

att skolnämnden föreslår fullmäktige att förklara motionen besvarad. 
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MOTION 

Väckes av: Amanda Lindblad (S) 

Möjligt införande av separat mentorskap 

erna 

I 

Året är 2018, det råder lärarbrist och de kommande pensionsavgångarna verkar inte mötas upp av 

nyutexaminerade lärare i tillräckligt stor utsträckning. Samtidigt består lärarens arbete till betydande 

del av arbetsuppgifter som inte kräver en lärarexamen. Det är kanske dags att låta lärare vara lärare? 

I Flens kommun har Stenhammarskolan (åk 7-9) just infört ett nytt system där mentorskapet lyfts 

bort från den ordinarie lärartjänsten. Istället har sex nya tjänster som mentorer införts. Mentorerna 

tar över arbetsuppgifterna som innefattar kontakt med socialtjänsten, kontakt med hemmen och ta 

fram lösningar för elever som behöver extra stöd. Lärartjänsten har i och med detta renodlats och 

innebär att lärarna får mer tid till planering och undervisning. Det ska fungera för att både avlasta 

lärarna och skapa en bättre studiemiljö för eleverna. Dessutom har ett ökat intresset för att söka 

lediga lärartjänster noterats. Fler exempel finns att finna. 

Om det fungerar i andra kommuner kan det säkerligen också fungera i Sala kommun._ Det lär främst 

vara på högstadium och gymnasium som separat mentorskap kan vara lämpligt utifrån nuvarande 

organisering. Yrken och arbetsuppgifter förändras med tiden och att låta lärare vara just lärare kan 

vara en förändring i tiden till det bättre. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag: 

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa separat mentorskap på skolor i 

Sala kommun. 

Amanda LindbJad (S) 
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