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Avsiktsförklaring om åtgärder för att främja läraryrkets 
utveckling och rekrytering 
Utbildningsdepartementet inbjöd 1998-06-26 till gemensam diskussion om 
hur lärares utvecklingsmöjligheter i yrket kan förbättras. Inbjudan riktades, 
förutom till Kommunförbundet, till lärarnas och skolledarnas fackliga orga-
nisationer, Skolverket, Lärarutbildningskommittén och lärarhögskolorna. 
Bakgrund till inbjudan är departementets uppfattning att lärarna är skolans 
viktigaste resurs och att läraryrket är en av samhällets mest centrala funkt-
ioner. Läraryrket måste av dessa skäl vara attraktivt och ge utvecklingsmöj-
ligheter. För att skapa större utvecklingsmöjligheter i läraryrket menar skol-
ministern att det är nödvändigt med ett samarbete mellan stat och kommu-
ner.  

Möten ägde rum 1998-08-05 och 1998-08-31 och ledde fram till att en gemen-
sam avsiktsförklaring om åtgärder för att främja läraryrkets utveckling och 
rekrytering undertecknades av utbildningsdepartementet, Kommunförbun-
det, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och förbundet SKOLLEDARNA.  

Avsiktsförklaringen berör fyra områden: 1. Kompetensutveckling och kar-
riärmöjligheter i skolan, 2. Antagning och rekrytering till lärarutbildning,  
3. Samarbete skola – högskola – forskning och 4. Skolan som en attraktiv  
arbetsplats.  

En arbetsgrupp med representanter för parterna fick samtidigt i uppdrag att 
utarbeta konkreta förslag till handlingsvägar för de olika delarna i avsiktsför-
klaringen. Förbundet representeras i arbetsgruppen av förhandlingssektionen 
och sektionen för skola och barnomsorg. Arbetsgruppens arbete ska vara av-
slutat senast den 15 december 1998. 
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Vi återkommer med ytterligare information i frågan i samband med att  
arbetsgruppens arbete avslutas. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Lena Emanuelsson och 
Håkan Söderberg. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET  
Förhandlingssektionen 

 

Markus Gustafsson    

     Lena Emanuelsson 

 

Bilaga 

Avsiktsförklaring om åtgärder för att främja läraryrkets utveckling och  
rekrytering 

 

 


	Avsiktsförklaring om åtgärder för att främja läraryrkets utveckling och rekrytering
	Bilaga


