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Svar på medborgarförslag om lärarsekreterare till skolan
INLEDNING
Emilia Jonsson inkom den 29 oktober 2014 med rubricerat medborgarförs lag.
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun inrättar lärarsekreterare för att avlasta
lärare med administrativa arbetsuppgifter.

Beredning
Bilaga KS 2015/48/1, svar på medborgarförslag
Bilaga KS 2015/48/2, yttrande från skolnämnden
Bilaga KS 2015/48/3, medborgarförslag
Yrkande
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
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Svar på medborgarförslag om lärarsekreterare till skolan
Emilia jonssan inkom den 29 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun inrättar lärarsekreterare för att avlasta
lärare med administrativa arbetsuppgifter.
Förslagsställaren skriver att svenska elever har halkat efter i skolan de senaste åren
vilket framkommit i flera internationella mätningar. Lärarna har fått allt fler
administrativa uppgifter som ska utföras inom den ordinarie arbetstiden.
2013 gjorde skolverket en kartläggning av grundskalelärarnas tidsanvändning som
visade att 13 % av en arbetsdag går åt till administrativ och praktiskt kringarbete.
Tyvärr går lärarnas arbetstid åt till mycket annat än att förbereda och utveckla
undervisningen och ge varje elev den tid som han/hon behöver. För att möta detta
borde lärarsekreterare införas för att avlasta lärarna med administrativa göromål.
Medborgarförslaget har remitterats till skolnämnden.
skolnämnden skriver i sitt svar att lärarnas arbetsmiljö och arbetsbelastning är
viktiga frågor och förutsättningar för god måluppfyllelse bland eleverna. Skolan
använder flera olika sätt för att avlasta lärarna så att de kan ägna mer tid åt
kärnuppdraget
Inom grundskolan finns skolassistenter kopplade till alla enheter. Olika stödsystem
finns också för att förenkla hanteringen, exempelvis Schoolsoft. Sedan några tillbaka
har alla lärare egen dator.
Hur varje skolenhet organiserar sin verksamhet för att nå bästa möjliga resultat är
en fråga för skolledningen och personalen att tillsammans avgöra. Det är fullt
möjligt att exempelvis inom sin budget premiera administrativa stödfunktioner och
på så sätt göra det möjligt för lärare att ägna mer av sin arbetstid åt undervisning.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
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Medborgarförslag; Lärarsekreterare till skolan
INLEDNING
Från Emilia Jonsson har inkommit ett medborgarförslag om att införa
lärarsekreterare.

Lärarna har enligt förslagsställaren fått fler administrativa uppgifter och allt mindre
tid till undervisning. Lärarna upplever stress. 13 procent av lärarnas tidsanvändning
går åt till administrativt och praktiskt kringarbete, enligt en undersökning som
förslagsställaren hänvisar till.
För att möta detta borde lärarsekreterare införas. Dessa skulle avlasta lärarnas
administrativa göromål som att skriva frånvaro rapporter, kopiera papper, samla in
blanketter och rätta skolböcker.
Beredning
Skrivelse 2014-10-29; Medborgarförslag.
Remissvar 2015-01-19.
Benny Wetterberg föredrar ärendet.
jäv
Emilia Jonsson (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning.
BESLUT
skolnämnden beslutar
lill ställa sig bakom tjänstemannayttrandet samt
att yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen.
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Remissvar om medborgarförslag om lärarsekreterare i skolan
Från Emilia Jonsson har inkommit ett medborgarförslag om att införa
lärarsekreterare.
Lärarna har enligt förslagsställaren fått fler administrativa uppgifter och allt mindre
tid till undervisning. Lärarna upplever stress. 13 procent av lärarnas tidsanvändning
går åt till administrativt och praktiskt kringarbete, enligt en undersökning som
förslagsställaren hänvisar till.
För att möta detta borde lärarsekreterare införas. Dessa skulle avlasta lärarnas
administrativa göromål som att skriva frånvarorap porter, kopiera papper, samla in
blanketter och rätta skolböcker.
skolchefens bedömning
Lärarnas arbetsmiljö och arbetsbelastning är viktiga frågor och förutsättningar för
god måluppfyllelse bland eleverna. Det är därför en högst angelägen fråga som
Emilia Jonsson tar upp.
Skolan använder flera olika sätt för att avlasta lärarna, så att de kan ägna mer åt
kärnuppdraget Inom grundskolan finns skolassistenter kopplade till alla enheter.
Olika stödsystem finns också för att förenkla hanteringen, exempelvis Schoolsoft.
Sedan några år tillbaka har alla lärare egen dator.
Fokus på arbetet är att vi har höga förväntningar och att vi vet att vi kan få alla barn
och elever att lyckas. Hur varje skolenhet organiserar sin verksamhet för att nå
bästa möjliga resultat är en fråga för skolledningen och personalen att tillsammas
avgöra. Det är fullt möjligt att exempelvis inom sin budget premiera administrativa
stödfunktioner och på så sätt göra det möjligt för lärare att ägna mer av sin arbetstid
åt undervisning. Det finns alltså inget idag som hindrar skolorna från att anamma
det goda förslag som Emilia Jonsson framför.
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Medborgarförslag
Datum: 2014-10-26

·-------------·---------·------ - - - - -

Namn: Emilia Jonsson

Gatuadress: Väsbygata~~------------
Postnummer, ort: 73338 Sala
Telefon: 0704147465

----------------------
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Förslagets rubrik:

Lärarsekreterare till skolan

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme}:

Det kommer inte som någon nyhet: svenska elever har halkat efter i skolan de senaste åren, vilket
framkommit i flera internationella mätningar som till exempel i PIGA-undersökningar. En av många faktorer
till detta kan vara att läraryrkets roll har förändrats. Lårarna i Sverige har fått allt fler
!administrativa uppgifter som ska utföras inom deras ordinarie arbetstid. Det i~~ebär att läraren får
l mindre tid till att undervisa eleverna. Samtidigt är 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 grundskalelärares
tidsanvänding, gjord av skolverket 2013, visade att 13% av en arbetsdag går åt till just administrativt
1och praktiskt kringarbete.
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För att möta detta borde lärarsekreterare införas, där behoven är som störst i sala. sekreteraren skulle
avlasta läraren administrativa göromål såsom att skriva frånvarorapporter, kopiera papper, samla in
blanketter och även rätta skolböcker. Var behoven är som störst är något man skulle behöva titta vidare
på.

Jag godkänner att Sala kommun tagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204).
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida.

SALAKOMMUN
Kommunfullmäktige
Box 304
733 25 Sala

Besöksadress: Stora Torget l
Växel: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
kommun.lnfo@sala ..se
www.sala.se

Virve Svedlund
Kommunfullmäktiges sekreterare
virve.svedlund@sala.se
Direkt: 0224-74 70 11

[forts. sid l. Beskriv och motivera ditt förslag)

Lärarna har utbildning, yrkesskicklighet och kunskap som vi inte har råd att
ödsla med. Det är deras tid är alldeles för värdefull för.
Det här är skulle också kunna öppna upp jobbtillfällen för till exempel unga
människor som då kan ta ett extrajobb.
Genom att införa någon form av lärarsekreterare kan vi ge lärarna extra utrymme
att göra det de faktiskt är menade att göra: inspirera och undervisa framtidens
generation.
Mot bakgrund av detta borde sala kommun inrätta "lärarsekreterare" i
avlasta lärare administrativa göromål.
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