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Beskrivochmotiveradittförslag(fortsättskrivaibaksidansskrivfältom dubehövermerutrymme):

Det kommer inte som någon nyhet: svenska elever har halkat efter i skolan de senaste aren, vilket
framkommit i flera internationella mätningar som till exempel i PISA-undersökningar. En av många faktorer
till detta kan vara att låraryrkets roll har förändrats. Lärarna i Sverige har fått allt fler
administrativa uppgifter som ska utföras inom deras ordinarie arbetstid. Det innebär att läraren får
mindre tid till att undervisa eleverna. Samtidigt år jag övertygad om att det på varje skola i Sala finns
kompetenta och engagerade lärare som vet hur man lyfter en elev och ger just den eleven de bästa
förutsättningarna att växa i skolan. Tyvärr går lärares arbetsdag i dag åt till så mycket annat än att
förbereda och utveckla undervisningen och ge varje elev just den tid han/hon behöver. Lärare upplever
alltmer stress, men det är sällan eleverna som stressar. I stället är det lärares administrativa börda som
växt. Lärarens fokus ska ligga på eleverna, inte blanketter. En kartläggning av grundskolelärares
tidsanvånding, gjord av Skolverket 2013, visade att 13% av en arbetsdag går at till just administrativt
och praktiskt kringarbete.

För att möta detta borde lärarsekreterare införas, där behoven är som störst i Sala. Sekreteraren skulle
avlasta läraren administrativa göromâl såsom att skriva fránvarorapporter, kopiera papper, samla in
blanketter och även rätta skolböcker. Var behoven är som störst är något man skulle behöva titta vidare
pa.

JaggodkännerattSalakommun lagrarochbehandlardepersonuppgifterjaglämnatenligtPersonuppgiftslagen(1998:204).
Jaggodkännerävenattmittärendepubliceraspåkommunenshemsida.
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Lärarnahar utbildning,yrkesskicklighetoch kunskapsom vi inte har råd att
ödslamed. Det är deras tid är alldelesför värdefullför.

Det här är skulleockså kunna öppna upp jobbtillfållenför till exempelunga
människorsom då kan ta ett extrajobb.
Genom att införanågon form av lärarsekreterarekan vi ge lärarnaextrautrymme
att göra det de faktisktär menadeatt göra: inspireraoch undervisaframtidens
generation.

Mot bakgrundav detta borde Sala kommun inrätta"lärarsekreterare"i syfteatt
avlastalärareadministrativagöromål.


