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Skolhuvudmannens ansvar för kompetensutveckling
De kommunala skolorna i Danderyd behöver ha behöriga lärare för elever som är beviljade särskilt
stöd i grundskolan och för elever som är inskrivna i särskolan. Förskollärare i förskoleklasser 
behöver bli behöriga för att undervisa inom grundskolan. 

Danderyd just nu
Det råder stor brist på speciallärare och 5000 speciallärare fattas i hela Sverige. Danderyd behöver
tillse att bristen på behöriga speciallärare avhjälps. Skolhuvudmannen ansvarar för 
kompetensutvecklingen av speciallärare och förskollärare. För att kunna söka 
kompetensutveckling för att förskollärare ska bli behörig för att undervisa på grundskolan och 
lärare ska bli behörig speciallärare behöver de vara anställda av en huvudman inom skolväsendet. 
Statsbidrag finns att söka för huvudmannen.
  
Så kan det bli bättre
Vilna AB har gjort utredningen Förslag för effektiv styrning och organisering av särskilt stöd, 
särskilda undervisningsgrupper och grundsärskolan i Danderyds kommun i september 2019. De 
har också gjort Utredning av särskilda undervisningsgrupper i Danderyds kommun i februari 2019.

Vilna skrev i sina utredningar att elever med störst behov bör undervisas av behöriga lärare. Det 
framkom i utredningarna att eleverna endast i begränsad omfattning får undervisning av behöriga 
lärare. De skriver också att rektor har ett särskilt ansvar för att säkerställa att elever får särskilt stöd
om de har rätt till det och att en placering i en särskild undervisningsgrupp ska motsvara 
bestämmelser som finns i skollag och läroplan.  

Vilnas utredningar har hittills resulterat i att så gott som alla elever som är beviljade särskilt stöd 
har åtgärdsprogram och att en grundsärskolepeng införts sedan 1 jan 2021. Däremot har de elever
som är beviljade särskilt stöd och de som går i grundsärskolan fortfarande undervisning i 
begränsad omfattning av behöriga lärare. En stor andel av elever med autism inom grundskolan är
beviljade särskilt stöd men når inte kunskapsmålen. 

Miljöpartiet de gröna i Danderyd uppmanar kommunfullmäktige att uppdra åt 
kommunstyrelsen att i Danderyds kommunala skolor 

• redovisa hur många lärare som saknar speciallärarutbildning för de elever de undervisar som är 
beviljade särskilt stöd och hur många som kommer att gå kompetensutveckling
• redovisa hur många förskollärare som undervisar i förskoleklass och hur många som kommer att 
gå kompetensutveckling 
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