
Mötesprotokoll lärarkommittén 20-02-24 
 

Agenda 

Presentation av nya medlemmar; Sara Svensson, utbildningssamordnare på kommunen, 
Jenny Bergman, LÄS 1-lärare, Gunnar Elworth, LÄS 2-lärare. 
 
Målsättning 
1-2 Kompetensutveckling och marknadsföring (indirekt satsning) 

● Målsättningen för kommitténs förslag är ytterst att skolresultaten i Strängnäs kommun 
skall förbättras på kort och lång sikt. Detta ska i första hand ske genom att vi lyfter 
fram och engagerar lärarprofessionen i kommunens gemensamma 
utvecklingsarbete. För att behålla de bästa lärarna och kunna rekrytera nya lärare av 
hög kvalitet föreslår vi en ökad satsning på kompetensutveckling och marknadsföring 
av Strängnäs som en attraktiv skolkommun för engagerade lärare. 

3 Ämnesråd (direkt satsning) 
● Som en direkt åtgärd för att tillvarata professionens kompetens och engagemang 

föreslår vi inrättandet av ämnesråd för de tre stora ämnena matematik, engelska och 
svenska. 

4 Övrig gemensam kompetensutveckling 
 
 
1.1 Kompetensutveckling - LÄS 3 

2020-21 

● Inriktning på förstelärare 
● Ett antal platser till andra kommuner än Strängnäs (ev. 17 + 8) – ev. Nykvarn – minst 20 st. 
● Marknadsföring av kursen utanför Strängnäs 
● Plan för deltagarnas fortsatta arbete ute på resp. skola 
● Samarbete med rektorskollegiet – möte i mars (Tommy, Thomas och Tony kallar) 
● Tidsplan: start ht 2020 - anmälan senast 15/4 
● Mafö: under mars 
● Ekonomi: 

○ kurskostnad 500 000 kr 50/50 Kommun/FRISK (möte 3 mars) 

 
Diskussion kring fortsättningen av LÄS (ska LÄS ändra upplägg, med tanke på Tommys 
siffror (se ovan)? Gå lägre ner i åldrarna? 2020-21 inriktning på förstelärare? Inte bara 
ämneslärare? Rikta sig till andra kommuner? 
Bland annat tas försteläraruppdraget upp, hur ska det se ut? Minimum 20 platser, annars 
startar inte LÄS 3. 15/4 utskick för anmälan till LÄS 3. Beslut just nu att inte ta in lärare från 
andra kommuner, istället ställa högre krav på rektorerna att lärarna ska läsa LÄS. 
Reflektioner från Gunnar Elworth: satsa på ämnesinriktad LÄS, fördelar och nackdelar. 
Thomas: kan gå att kombinera genom ämnesråden. 
 
 
 
 



 
Förslag inför LÄS 3 
LÄS 3 utgörs av 3 grupper: engelska, svenska, matematik, i första hand förstelärare. 
3 gemensamma moduler (Ledarskap, Kognition, Betyg och bedömning), därefter 3 
ämnenspecifika moduler (engelska, svenska, matematik).Invänta utvärderingen för LÄS 2 
innan fler förslag för LÄS 3. 
 

 

1.2  Kompetensutveckling - KPU 

2020-21 

● Fortsatt arbete med att rekrytera fler studenter till KPUS-s. 

 

1.3 Kompetensutveckling - HUS 

2020-21 - moratorium 

● Diskussion med Uppsala – sviktande underlag 
● Mentorskap för obehöriga lärare i kommunen; samordning med rektorskollegiet (Thomas) 
● Inte varje år 
● Projektledning LÄS, KPU, HUS 
● Martina Gustavsson och Sara Svensson, ingår i tjänsterna 

 

2.1 Marknadsföring - skolwebb 

● Gemensam digital plattform för hela kommunen – Skolwebb (CMS) 
● Kompetensutveckling – LÄS, KPU, HUS mm. 
● Film som marknadsför Strängnäs som en utmärkt arbetsplats för lärare som vill delta aktivt i 

utvecklingsarbete 
● Gemensamma utvecklingsområden 
● Ämnesrådens arbete 
● Omvärldsbevakning 
● Forskning 
● Gemensamma test och resultat 
● Läromedelspolicy 
● Projektledare – ??? 
● Tidsplan: 
● förberedelsearbete under ht 2020 
● projektstart 2021 med leverans ht 2021 
● Ekonomi 
● projektering och uppbyggnad: 70 000 kr 
● underhåll och inmatning: 120 000 kr/år 

 

2.2 Marknadsföring - film 

● Professionell film (Se ovan!) som lyfter fram kompetensutveckling med föreläsare och 
deltagare i LÄS, KPU och HUS och som talar om sådant som lockar lärare till en arbetsplats, 
t.ex. gott kollegialt samarbete, forskningsbaserad kunskapstillväxt och möjlighet att bli en 
aktiv deltagare i utvecklingen av ett unikt skolkoncept. 

● Projektledare ??? 
● Tidsplan 



● Förberedelser ht 2020 
● Projektstart 2021 med leverans ht 2021 
● Ekonomi: 70 000 kr 

 

2.3 Marknadsföring - tryck och mässor 

● Annat tryckt mafö-material som delvis bygger på innehållet i filmen men som kan 
distribueras i annan form. (Jfr. Mitt Strängnäs!) 

○ Projektledare ??? 
○ Tidsplan: 

■ förberedelsearbete under ht 2020 
■ projektstart 2021 med leverans ht 2021 

○ Ekonomi: 120 000 kr 
● Deltagande i mässor och liknande evenemang med monter och material enligt ovan 

○ Ekonomi: 50 000 kr 
● Besök på lärarutbildningar 

 

 

3. Ämnesråd 

● Ämnesråd i matematik, engelska och svenska 
○ Styrgrupper av förstelärare på central nivå med uppgift, en direkt åtgärd är att 

inrätta ämnesråd för svenska, matematik och engelska. Förstelärarna 
hanterar ämnesråden. 

○ att tillse att best practice får genomslag från åk 1 till åk 9 
○ att sköta omvärldsbevakningen inom ämnet och sprida information om forskning 

och utveckling till alla lärare i ämnet 
○ att bevaka att behovet av kompetensutveckling tillgodoses 
○ att tillse att det sker en kontinuerlig diagnostisering och resultatuppföljning med 

gemensamma test och utvärderingar som bidrar till att öka transparensen över skol- 
och stadiegränser 

○ att verka för att gemensamma kurs- och lektionsplaneringar kommer till stånd för 
att effektivisera och förenkla lärarnas arbete samt erbjuda stöd till obehöriga lärare 

○ att arbeta fram en för ämnet gemensam läromedelspolicy som minsta gemensam 
nämnare 

○ Projektledning – en projektledare (förstelärare) per ämne + ett antal förstelärare 
○ Tidsplan: 

■ ht 2020 matematik som pilot 
■ 2021 också engelska och svenska 

○ Ekonomi: 
■ ht 2020: 20 000 kr för expenser (matematik) 
■ 2021: 3 x 20 000 kr = 60 000 kr för expenser 

 
Tommy och Sara på rådslag. Det utbildas så många förskollärare som behövs. 78 % 
högstadielärare kommer saknas. PÅ gymnasienivå utbildas fler lärare än vad som kan 
erbjudas jobb. (Tommy skickar underlag till protokollet). 

4. Övrig gemensam kompetensutveckling 
● Samordnade insatser inom kommunen så som inom betyg och bedöming, läromedel 

m.m. 

http://media.xn--mittstrngns-r8ad.se/2020/02/MadeByStrengnas_2020.pdf


 

Tidsplan och ekonomi 

 
Fokus 2020 2021 

 VT HT VT HT 

1.1 LÄS III - 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 

1.2 KPU - - - - 

2.1 Skolwebb - Förstudie 70 000 kr 60 000 kr 

2.2 Film - Förstudie 70 000 kr - 

2.3 Tryck - Förstudie 100 000 - 

3. Ämnesråd - Pilot - 20 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 

Summa/termin: - 270 000 kr 520 000 kr 340 000 kr 

Summa/lå: 270 000 kr 860 000 kr 

 
 

 

Hämtat från rådslaget (Tommy och Sara) 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


