Tjänsteutlåtande
Utbildningsförvaltningen
Datum 2019-09-02

Dnr

FGN 2019/0089

Till Förskole- och grundskolenämnden

Svar på motion nr 3/2018 Kompetensförsörjning av fritidspedagoger
Sammanfattning

Motionären föreslår att kommunen tar fram ett utbildningsprogram för att erbjuda barnskötare att
utbilda sig till fritidspedagoger för att på så sätt öka andelen utbildad personal i fritidshemmen.
Förskole- och grundskolenämnden föreslår i samråd med produktionsförvaltningen att motionen
ska anses besvarad med hänvisning till att det i dag har tillkommit kostnadsfria statliga satsningar för
vidareutbildning till fritidspedagog.

Beslutsförslag
Förskole- och grundskolenämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
1. Motion nr 3/2018 ”Kompetensförsörjning av fritidspedagoger” anses besvarad med
hänvisning till att det idag finns statliga satsningar för vidareutbildning till fritidspedagoger.
2. Förskole – och grundskolenämndens svar på motion nr 3/2018 överlämnas till
Kommunfullmäktige.

Bakgrund

Motion nr 3/2018 har remitterats till Förskole – och grundskolenämnden i samråd med
Produktionsförvaltningen. I motionen föreslås att kommunen tar fram ett utbildningsprogram för
barnskötare som önskar utbilda sig till fritidspedagoger. Motionären pekar på att bristen på utbildade
fritidspedagoger förväntas förvärras under kommande år.

Förvaltningens slutsatser

Inom fritidshemsverksamheten finns liksom i förskolan svårigheter att rekrytera utbildad personal
både på nationell och på kommunal nivå. 2018 hade totalt 12 procent av personalen inom
fritidshemmen i Österåkers kommun pedagogisk högskoleexamen, något högre i kommunal
verksamhet än i fristående skolor. I länet var andelen fritidspersonal med pedagogisk
högskoleexamen 22 procent och i riket 37 procent samma år (Skolverket). Svårigheterna att rekrytera
personal inom fritidshemmen med adekvat utbildning har samband med den generella bristen på
utbildade fritidspedagoger. Frågan om kompetensförsörjning inom fritidshem är uppmärksammad
nationellt och det finns nu statliga satsningar på behörighetsgivande utbildningar för målgruppen.
Stockholms universitet (SU)har liksom som övriga högskolor fått ett specifikt regeringsuppdrag att
ta fram nya utbildningsvägar för obehöriga lärare, däribland med inriktning mot fritidshem.
Förvaltningen ser det därför som ett förstahandsalternativ att tillvarata de utbildningsvägar som
anordnas genom statlig finansiering.
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Tjänsteutlåtande
Utifrån diskussioner med skolor i kommunen bedöms att det sammantaget kan finnas intresse för en
sådan vidareutbildning hos ca 25 personer. Om dessa personer samtidigt är barnskötare framgår
inte, men har enligt förvaltningens bedömning mindre betydelse.
Förvaltningen har bedömt att det finns två alternativ som i olika grad är beroende av kommunal
finansiering och att medel tillförs i budget 2020.
1. Ordinarie VAL-utbildning. (valideringsutbildning). Man söker individuellt och får en individuell
studieplan, även om man vid tillfället inte är behörig, där det framgår vad som krävs för att
genomföra utbildningen. Utbildningen behöver inte bekostas av kommunala medel.
I den mån medel tillförs i budget 2020 kan kommunen exempelvis bidra med ersättning för litteratur
och/eller vikariekostnad vid examinationer för att underlätta för de studerande och verksamheterna.
2. Österåkers kommun sätter ihop en studiegrupp på 20 – 25 personer, och undersöker intresset hos
någon högskola att genomföra utbildningen lokalt i kommunen. Det som är av vikt i ett sådant
upplägg är att personerna har grundläggande behörighet till högskolestudier.
Båda alternativen ovan bedöms tidigast kunna bli aktuella höstterminen 2020. Utbildningen
finansieras i båda fallen av regeringen och kostnaden för kommunen utgörs av administration och
eventuella kringkostnader utifrån politiska beslut om finansiering. Administration av en sådan
utbildning bedöms inte rymmas inom ordinarie verksamhet.
Samråd har skett med Produktionsförvaltningen som instämmer med föreliggande slutsatser och
förslag.

Bilagor
1. Motion nr 2/2018 Kompetensförsörjning av fritidspedagoger.

Kerstin Johansen
Tf utbildningsdirektör

___________
Expedieras
Kommunfullmäktige
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