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Skolkontorets förslag Vårt reviderade förslag

Klass elever Ämne Tjänst i % Lärarlön Anm. Klass  elever Ämne Tjänst i % Lärarlön Anm.

Förskole klass 12 100 400 000 Förskole klass 12 Bild, slöjd (1-3) 60 240 000  ev plus 40% på  fritids för att fylla upp tjänsten

´1-3 8 SO,SV, 100 500 000 ´1-3 8 SO,SV, Mu 50 250 000 möjlighet till fortbildning 50%

Ma,No, 100 500 000 Ma,No, Idrott 50 250 000 möjlighet till fortbildning 50%

Fritids 50 600 000

3 halvtidstjänster 

öppet 6.30.18.30 Fritids 100 400 000 2 Halvtidstjänster  12.30-18.00

Kök och städ 150 450 000 Kök och städ 100 300 000 ej undervisning

Estetiska ämnen Musik 10 50 000 Estetiska ämnen Musik 5 25 000

Ämnen som kan kompletteringsfortbildas i om

 de ej finns i någons behörighet

Slöjd 20 100 000 Slöjd 5 25 000

Det rimliga är att de finns och ingår i  procenten

 i de undervisande klasslärarnas tjänst .

Bild 10 50 000 Bild 5 25 000 Om det inte sker så dras den tiden ifrån 

Idrott 20 100 000 Idrott 10 50 000 klasslärarens tjänst

Special pedagog 20 100 000 Special pedagog 20 100 000

Lagen kräver specialundervisning för de som behöver.

 En specialpedagog handleder klasslärare för att de ska

 klara av undervisningen inkluderande.

 Orimligt med 20% på 8 elever. 

Elevhälsa 20 100 000 Elevhälsa 20 100 000 ej undervisning

totalt 600 2 950 000 totalt 425 1 640 000 Estetiska ämnen inräknat i lärartjänsten 

undervisning 180 840 000

Intäkt 42 000x 20=840 000  Intäkter skolpeng 42 000x 20= 840 000

Intäkter fritidspeng  25 000x 20 = 500 000

Personalkostnader total 2950 000 Total intäkter  840 000 Personalkostnader totalt 1 640 000 Totalt intäkter 1 340 000

 Kommentar gul markering: Trots stora pensionsavgångar 2015-2020 kommer det under den tiden att finnas låg och mellanstadielärare som har behörighet i de flesta ämnen. På lärarlyftet kan man då 
fortbilda lärare och förskollärare för den behörighet som krävs. Vi använder oss av den av barn och skolkontoret rekommenderade lärartätheten på 12,5 elever lärare. Man kan då kombinera 
lärartjänsterna på olika sätt t.ex. som i vårt förslag med 2 lärare som arbetar 50% och fortbildar sig på resterande tid., då finns också en förskollärare med i klassen på 60%. Ett annat scenario kan vara att 
vi har en behörig lågstadielärare som arbetar 100% tillsammans med en förskollärare på 60%, en tredje möjlighet är att 2 lärare arbetar 80% var och då undervisar också i förskoleklassen. 
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Kommentar blå markering: Öppethållande på fritids på mindre skolor sker nästan alltid i samarbete med förskolan då förskolan sköter öppning och fritids stängning  eller tvärt om, vilket 
minskar personalkostnaden. 

Kommentar  röd markering. Om behörigheten för dessa ämnen inte finns i ordinarie lärartjänster och ambulerande lärare används dras den tiden ifrån i ordinarielärartjänst. Storleken på tjänsterna är av 
barn och skolkontoret fel beräknade.  i vårt förslag ligger den enligt timplanen 1 tim musik, 1 tim slöjd, 1 tim bild och 2 tim idrott/elev och vecka 

Kommentar brun markering: Barn och skolkontoret har gjort en grov felbedömning av  personalkostnaderna,  bl a har de  överdrivit lärartätheten, tagit upp fritidspersonalens lönekostnad men inte 
intäkterna för fritidsbarnen, räknat fel på timplanen och överdimensionerat kostnader för kök och städ.  

Även lärarlönerna är högt beräknade. Skolkontorets förslag innebär en genomsnittlig månadslön för lärare på 30 400 kr/ månad. I Stockholms län ligger den siffran på 26 500 kr/månad. Vi har dock inte 
en exakt bild av lärarlönerna  så den felmarginalen ligger kvar i båda beräkningarna 



Personalkostnad för en F-3-skola med 20 elever - i enlighet med skollagens behörighetskrav 2015, schablon                                                                                                      Bilaga 1



Personalkostnad för en F-3-skola med 20 elever - i enlighet med skollagens behörighetskrav 2015, schablon                                                                                                      Bilaga 1


