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Redovisning av uppdrag om lärarlegitimationer med avseende på yrkesämnen i enlighet med regleringsbrev för
Skolverket 2014
Härmed redovisas uppdrag givet i Skolverkets regleringsbrev för 2014 angående
återrapporteringskrav när det gäller vissa frågor punkt 7, att Skolverket senast den
31 januari 2014 särskilt ska redovisa hur arbetet med att meddela legitimationer för
lärare i yrkesämnen fortlöper.
Sammanfattning
Skolverket har hittills tagit emot cirka 3 500 ansökningar kopplade till yrkesämnen.
Myndigheten handlägger sedan december 2013 denna typ av ärenden och har börjat meddela legitimation för yrkeslärare inom programmen för naturbruk, hantverk
och vård & omsorg. Tillsammans omfattar detta ca 1 200 ansökningar. Utöver
dessa program pågår handläggning inom bygg & anläggning och fordon & transport. Samtliga yrkesprogram inom gymnasieskolan kommer att vara påbörjade senast under mars månad enlig nuvarande plan och de allra flesta ansökningar bedöms
vara beslutade under våren 2014. Undantaget är de lärare vars yrkeskunskaper behöver valideras.
Bakgrund
Till skillnad mot lärare i de allra flesta andra ämnen får lärare i yrkesämnen ansvara
för undervisningen och anställas utan tidsbegränsning även utan legitimation. Det
är bakgrunden till att Skolverket fram till hösten 2013 valt att prioritera handläggning av den stora mängden ansökningar från förskollärare och lärare som omfattas
av legitimationskravet.
För att bli förstelärare finns dock krav på legitimation oavsett om man är lärare i
yrkesämnen eller andra skolämnen. Bland de 3 000 förstelärare som utsågs av skolhuvudmännen under 2013 har Skolverket kunnat konstatera att det runt årsskiftet
fanns ca 300 personer som ännu inte hade legitimation. Skolverket har därför valt
att prioritera handläggningen av dessa ansökningar. Bland dessa fanns ett 70-tal
ansökningar som omfattade yrkesämnen och som Skolverket räknar med att ha
fattat beslut om i tid för när huvudmännen ska rekvirera statsbidrag för dessa
förstelärare, vilket är under perioden 15 april till 15 maj.
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För att effektivisera arbetet med att handlägga ansökningar från yrkeslärare fokuserar Skolverket på ett yrkesprogram eller en inriktning inom ett yrkesprogram i taget.
Detta i kombination med att yrkeslärarna genom yrkande får ange vilka yrkesämnen de önskar behörighet i är grunden för arbetet med att meddela legitimation för
yrkeslärare.
Skolverket har hittills tagit emot ca 3 500 ansökningar kopplade till yrkesämnen och
handläggningen av ansökningar inom samtliga program kommer enlig nuvarande
plan att vara påbörjade senast under mars månad. Skolverket bedömer att de allra
flesta ansökningar kommer att beslutas under våren 2014. Undantaget är de lärare
vars yrkeskunskaper behöver valideras. Denna typ av ansökningar är mycket komplicerade och tidsödande att handlägga och är något som Skolverket även i tidigare
redovisningar har påtalat. Det är tyvärr inte möjligt att på förhand uppskatta hur
många ärenden där det kan krävas validering utan är något som Skolverket löpande
avser att redovisa.
Status 31 januari 2014

För närvarande handlägger Skolverket ansökningar som rör yrkesämnen inom följande av gymnasieskolans 12 yrkesprogram:
Yrkesprogram:

Påbörjat när:

Naturbruk

december

Hantverk (frisör, florist)

december

Vård & omsorg

januari

Bygg & anläggning

januari

Skolverket har hittills fattat beslut och meddelat legitimationer för yrkeslärare inom
naturbruk, hantverk och vård & omsorg.
Planering framåt
Yrkesprogram:

Påbörjat när:

Fordon & transport

februari

El & energi

februari

Hantverk (textildesign och finsnickeri)

februari

Industritekniska

februari

Restaurang & livsmedel

februari

Hotell & turism

mars

Handel & administration

mars

Barn & fritid

mars

VVS & fastighet

mars
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I den redovisning som Skolverket ska lämna senast den 1 april avser myndigheten
att återkomma med en uppdaterad rapport avseende handläggning av ansökningar
rörande yrkesämnen.
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