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KUM-projektet - Försöksverksamhet med särskild
lärarutbildning
Utbildningsdepartementet, Svenska Kommunförbundet, Lärarförbundet,
Lärarnas Riksförbund och SKOLLEDARNA avgav i augusti 1998 en avsiktsförklaring för att stimulera läraryrkets utveckling och rekrytering.
(Se förbundets cirkulär 1998:173!)
En arbetsgrupp tillsattes för att utarbeta konkreta förslag till handlingsvägar.
Gruppen presenterade en rapport och styrgruppen för läraryrkets utveckling
och rekrytering (SLUR) enades i mars 1999 om första steget i ett gemensamt
åtgärdsprogram. (Rapporten och Utbildningsdepartementets pressmeddelande i frågan bifogas.) När det gäller antagning och rekrytering till
lärarutbildning föreslår styrgruppen en försöksverksamhet med utvecklad
samverkan mellan kommunala arbetsgivare och högskolans lärarutbildning.
Utgångspunkten är att utbildning till lärare kan kombineras med anställning och
tjänstgöring som lärare under utbildningstiden. Syftet är att behålla nu verksamma
lärare och att stimulera nya grupper att utbilda sig till lärare.
Huvudpunkterna i försöksverksamheten är :
- Försökskommunerna inventerar och analyserar behovet av lärare för de
kommande 5-10 åren och preciserar vilka typer av lärartjänster som kommer
att behövas. Utifrån denna analys föreslår kommunerna lämpliga och
intresserade personer att söka utbildning. Dessa personer ges anställning i
kommunen efter att också ha blivit antagna till utbildningen. Kommunen
ansvarar för att den skolförlagda delen av utbildningen ges en utformning av
hög kvalitet och ställer lokala lärarutbildare till förfogande.
- Högskolan ansvarar för utbildningen med såväl antagningen som
examination. Utbildningen skall leda till lärarexamen och genom-
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föras i så stor utsträckning som möjligt på distans, så att den enskilde
kan kombinera studierna med arbete på en skola.
- Försöksverksamheten omfattar 200 platser för studier under två år.
Studierna är tänkta att bedrivas på halvfart och kombineras med en
anställning i kommunen. Utbildningen planeras att starta redan hösten
1999. Huvuddelen av platserna ska användas för examen som avser
undervisning i matematik eller naturvetenskapliga eller tekniska ämnen.
Försöksverksamheten är en extraordinär insats motiverad av lärarbristen som
i sin tur beror på den s k babyboomen och de stora pensionsavgångarna bland
lärarna. Försöksverksamheten ska ses som ett komplement till den ordinarie
lärarutbildningen. Den vänder sig till målgrupper som redan har akademisk
examen och/eller ofullständig lärarutbildning samt till behöriga lärare som
vill ha kompletterande utbildning t ex förskollärare som vill utbilda sig till
grundskollärare.
Försöksverksamheten är inte ett alternativ till den reguljära lärarutbildningen,
då den för att ge examen kräver ett visst antal relevanta högskolepoäng och
enbart tillåter fyra terminers halvfartsstudier för att komplettera till en fullvärdig behörighetsgivande lärarexamen.

Genomförande
Projektet sjösätts i vår och utbildningen påbörjas i höst. Arbetet sker i nära
samverkan mellan ett antal högskolor, kommuner och statliga verk. Ett antal
regeringsbeslut om uppdrag till högskolor och verk samt författningar och
författningsändringar bereds för närvarande. En projektorganisation under
namnet Kommunal Utbildnings Mäklare (KUM) bildas nu inom Förenade
Kommunföretag AB (FKF).
KUM skall driva försöksverksamheten med särskild lärarutbildning.
KUM svarar för att samverkan sker mellan deltagande kommuner och
högskolor.
KUM administrerar alla möten och konferenser som krävs för genomförandet
och uppföljning av projektet.
KUM samordnar individernas olika behov av utbildningsinsatser och
beställer utbildningarna av de medverkande högskolorna.
KUM kan vid behov samordna marknadsföring och annonsering i samband
med rekrytering samt mäkla tjänster som kan hjälpa kommunerna vid urvalet av
personer.
Projektet samarbetar med skolsektionen, dit projektgruppen är lokaliserad.
Om försöksverksamheten blir framgångsrik kan modellen användas för att
söka lösningar på motsvarande personal- och kompetensbrist inom vård
och omsorg. Arbete med detta pågår inom förbundet. Modellen kan också
användas för att stärka fortbildningen inom skolan och andra kommunala
verksamheter. Målet är att KUM ska kunna mäkla all slags kompetensutveckling till kommunerna som behövs för att upprätthålla kvaliteten på
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verksamheten och främja medarbetarnas personliga utveckling och därmed
kunna bidra till att kommunerna uppfattas som attraktiva arbetsplatser.

Inbjudan till deltagande i KUM-projektet
Alla kommuner erbjuds inkomma med intresseanmälan om deltagande i
projektet. Ett deltagande förutsätter förutom beslut i ansvarig styrelse/
nämnd att kommunen redan (p g a den korta planeringstiden) har gjort en
analys av behovet av lärare från förskola till gymnasieskola såväl kvantitativt
som kvalitativt för de närmaste 5-10 åren. Det måste också finnas lärare med
tillräckliga erfarenheter och intresse av att (ev efter utbildning) vara lokala
lärarutbildare för de studerande. Eftersom stor del av utbildningen
distribueras virtuellt krävs att deltagarna har tillgång till bra IT-utrustning.
Kommunen måste också vara beredd att stå för olika kostnader i samband
med rekrytering, urval och anställning av de studerande. Mindre kommuner
kan ha behov att samverka med andra för att t ex få ett tillräckligt underlag
för gemensamma lokala lärarutbildare.

Intresseanmälan
Intresseanmälan görs på bifogade blankett och ska innehålla uppgifter om
kommunens aktuella behov av lärare och vilka kategorier detta avser. Ange
också hur många personer som redan nu kan rekryteras och vilken kategori
av lärare de kan/ska utbildas till. Ange kontaktperson och telefonnummer
samt e-postadress mm.

Anmälan skickas till Svenska Kommunförbundet, KUM-projketet,
Skolsektionen och ska vara förbundet tillhanda senast 1999-04-30.
Besked om deltagande ges via cirkulär under vecka 19.
Kontaktperson: Guy Mahlviker, 08-772 42 21
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