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Extra skrivelse till Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 12 
september 2012 gällande § 65: 
 
Innan nämnden den 12/9 bad vi om att få ta upp ett ärende på dagordningen. 
Då vi inte trodde att majoriteten/nämnden skulle vara så generös och ta upp ärendet redan vid 
sittande nämnd hade vi inte förberett en skriftlig handling utan fick muntligt redogöra för vad det var 
vi ville och skulle i efterhand få göra skrivningen. 
Då åsikterna kring vad vi egentligen beslutade kring går isär vill vi med denna skrivelse visa vad det 
var vi ville - och som borde ha kommit som skriftlig handling. 
Lärdomen för oss alla är att aldrig tillåta att ärenden kommer upp på bordet utan en skriven handling 
och ett tydligt förslag till beslut. 
 
Det här är den skrivning som borde varit klar innan nämnd och beslut: 
 
Den 1/7 2015 träder nya krav för skolan i kraft i och med lärarlegitimationen. Lärarna ska endast 
undervisa i de ämnen som de är behöriga i. Idag har Kumla i de allra flesta fall behöriga lärare men de 
undervisar i många fall i ämnen som de inte har behörighet i. 
 
Reglerna innebär en stor omställning för alla skolor och en inventering av behörigheten hos Kumlas 
lärare genomförs nu. 
 
I Kumla har vi fyra skolor med få elever och därmed också få lärare. För att säkerställa likvärdigheten 
för alla elever i Kumla är det viktigt att alla elever erbjuds likvärdig undervisning. En följd av detta är 
givetvis bland annat att alla ska ha behöriga lärare som undervisar i de ämnen de är utbildade i. 
 
Kumla kommuns uppdrag är att ge alla rektorer förutsättningar för att organisera sin verksamhet så 
att alla elever får en undervisning av god kvalitet och med likvärdiga förutsättningar. 
 
Vi yrkar därför 
Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag med utgångspunkt i de nya kraven på lärarbehörighet 
utreda de fyra småskolorna Hardemo, Lillheden, Romarebäcken och Norrgården utifrån kvalitet och 
måluppfyllelse. Utredningen ska också belysa de ekonomiska konsekvenser som de nya kraven 
medför och ge förslag på åtgärder. 
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