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Uppdrag att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som
saknar lärarexamen
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Göteborgs universitet, Stockholms universitet,
Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet,
Högskolan Dalarna och Malmö högskola att anordna utbildningar enligt
förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för
legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar
för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. Umeå universitet
ska samordna genomförandet av utbildningarna.
Lärosätena ska vidare informera övriga universitet och högskolor med
lärarutbildning om sina erfarenheter av vidareutbildning av lärare som
saknar lärarexamen. Genom att erbjuda vägledning i fråga om bedömning
av tidigare utbildning och verksamhet och av studieplanering ska
lärosätena medverka till en likvärdig behandling av personer som har
påbörjat eller slutfört en utbildning till lärare eller förskollärare enligt
äldre bestämmelser och som önskar få en examen för utbildningen.
Umeå universitet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den
15 maj respektive den 15 november varje år till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) inkomma med underlag när det gäller
antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen
avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till
varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna.
En redogörelse för utbildningarnas genomförande ska årligen lämnas i
lärosätenas årsredovisningar.
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Högskoleverket ska följa och utvärdera verksamheten. Högskoleverket
ska redovisa resultatet av sin uppföljning och utvärdering till
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 juni 2019.
Stiftelsen Högskolan i Jönköping kommer att få möjlighet att med
särskilda medel anordna sådan högskoleutbildning för vidareutbildning
av lärare som saknar sådan lärarexamen som avses i ovan nämnda
förordning samt har möjlighet att utfärda examen i enlighet med 4 § i
förordningen.
Bakgrund

Från och med den 1 juli 2012 införs ett krav på att endast den som har
legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss
undervisning får bedriva undervisningen. För legitimation krävs enligt
2 kap. 16 § skollagen (2010:800) bl.a. en behörighetsgivande examen.
Statens skolverk ska från och med den 1 juli 2011 pröva ansökningar om
legitimation.
Det finns i dag personer som arbetar som lärare eller förskollärare men
som inte har tagit ut en examen för utbildningen eller som behöver
komplettera sin utbildning för att få en examen. Regeringen har den
26 maj 2011 beslutat förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande
examina för legitimation som lärare och förskollärare och om
högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar
lärarexamen. Förordningen möjliggör för personer som har påbörjat eller
genomgått en utbildning enligt äldre bestämmelser att få en examen för
utbildningen.
För att säkra kvaliteten i undervisningen och för att ge erfarna lärare som
saknar lärarexamen en möjlighet att komplettera sin tidigare utbildning
pågår sedan 2007 en satsning på sådan vidareutbildning. Genom
regeringens beslut om den nya förordningen upphävs förordningen
(2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som
saknar lärarexamen. Bestämmelserna i den upphävda förordningen förs i
huvudsak över till den nya förordningen. Förordningen gäller till och
med den 30 juni 2018, vilket innebär att den pågående satsningen på
vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen förlängs.
Efter regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 (prop.
2010/11:1 utg. omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118) har
medel avsatts för vidareutbildning av lärare. För 2011 har 50 miljoner
kronor avsatts för utbildningsinsatsen. För 2012 beräknas 100 miljoner
kronor och för 2013 och 2014 beräknas 150 miljoner kronor avsättas per
år.
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Antagning till utbildningarna ska göras till och med den 30 juni 2015.
Mot bakgrund av utbildningens längd och studietakt innebär detta att
verksamheten kommer att bedrivas till och med den 30 juni 2018.
Ersättningen per helårsstudent uppgår till 76 175 kronor. Dessa
helårsstudenter och helårsprestationer berättigar inte lärosätena
ersättning inom ordinarie takbelopp.
På regeringens vägnar

Jan Björklund

Sara Bringle
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Sändlista
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karlstads universitet
Högskolan Dalarna
Malmö högskola
Kopia till
Finansdepartementet/BA
Ekonomistyrningsverket
Högskoleverket
Statens skolverk
Uppsala universitet
Lunds universitet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Dans- och cirkushögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Mälardalens högskola
Södertörns högskola
Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Friskolornas Riksförbund
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges universitets- och högskoleförbund

