Örnsköldsvik 2018-07-02

Liberalerna: Örnsköldsviks skolor behöver tydligare ledarskap
- Lärarnas administrativa börda går att minska snabbt, säger Irene Wallström talesperson för
utbildningsfrågor för Liberalerna Örnsköldsvik.
- Det gäller bara att ge våra rektorer förutsättningar att faktiskt avlasta lärarna genom
administrativa resurser och tydliga arbetsbeskrivningar för all personal i skolan.
I alla våra samtal om skolan med personal, föräldrar och elever så kommer lärarnas arbetsbörda upp
som en viktig fråga.
- Vem är det som sitter på lösningen? Av skollagen är det tydligt. Det är skolans rektor och
förskolechef, säger Erica Markusson ordförande för Liberalerna i Örnsköldsvik och partiets
toppkandidat till riksdagen.
- Men när våra rektorer saknar resurser för att i praktiken kunna utföra sitt arbetsledande uppdrag
så blir uppgiften omöjlig.
För Liberalerna är det absolut viktigaste att skolan ger kunskap och utbildning av hög kvalitet. Ett
stort problem för att nå dit är att lärare får ta administrativt ansvar och många gånger avlasta
rektorer som har svårt att hinna med att t.ex. stödja elevassistenter, vikarier m.m.
- Det saknas administrativ personal som stöttar det lokala ledarskapet, konstaterar Erica Markusson.
Endast så ser vi till att det finns fler vuxna i skolan som ser och tar ansvar för varje elevs behov och
skapar möjligheter.
Sätter vi in stöd till skolverksamheten så måste stödet avlasta lärarna, inte innebära att läraren får
mer att göra. Våra rektorer måste ha tillgång till administrativ personal som inte är lärare, förklarar
Irene Wallström.
- Vi vill att skolpersonalens närmaste chef har resurser att leda nära skolverksamheten.
Stödfunktionerna måste ut från kommunhuset.
Liberalerna i Örnsköldsvik vill frigöra mer tid för rektorerna i kommunens verksamheter genom att
bildningsförvaltningen får förutsättningar att organisera verksamheten så att rektorer kan leda ett
administrativt team för att stärka det lokala ledarskapet och frigöra tid för lärarna.
Tydligt ledarskap kräver tydliga roller
Liberalerna ser även andra utmaningar för att kunna nå kunskapsmålen i skolan som kan lösas
genom att ge ledarskapet bättre förutsättningar.
- Vi blir bestörta när vi får höra att det det saknas arbetsbeskrivningar för i stort sett samtliga
yrkeskategorier i skolan, säger Irene Wallström och förklarar att om det saknas arbetsbeskrivningar
är det ju omöjligt för personalen att veta vilken roll och vilket ansvar man har.
- I slutänden är det alltid barnen som blir lidande. Om ingen vet vem som ska göra vad så bäddar vi
för problem i klassrummet.
Liberalerna Örnsköldsvik anser att alla barn har rätt att få det stöd och den hjälp som de behöver för
att nå kunskapskraven i skolan. Läroplanen är inte en arbetsbeskrivning för lärarna utan en
kunskapsplan för eleven. För att lärarna ska kunna förverkliga läroplanen krävs arbetsbeskrivningar.

Inför nästa mandatperiod vill därför Liberalerna Örnsköldsvik säkerställa att det finns
arbetsbeskrivningar för all personal som arbetar i skola, fritidshem och förskola.
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