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KULTURUTSKOTTETS nr l 

med anl 

hemstäl 

av ltm Nils Karlssons .fl. 

l sen 

om av föruts för inrät-

tandet av fasta änster för lärarvikarier. 

Landstinget har inbe kulturutskottets utl över ovannämnda 

hemställningsmotion. Med anledning härav utskottet anföra följande: 

I ärendet har som sakkunniga hörts häradshövding Sune Carlsson, 

skolsekreterare ik Åkerfelt, rektor Sven-Ingmar Lindqvist, rektor 

Alf Johansson och speciallärare Runa Söderlund. Dessutom har utskottet 

i ärendet telefonledes kontaktat utbildningschef Lennart t och 

skolinspektör Erik Skrifvars 

Kulturutskottet har kunnat konstatera att det f.n är t svårt 

att er la lärarvikarier. Tidigare har vikariefrågan i allmänhet kun

nat lösas genom att pensionerade lärare beredvilligt ställt sig till 

förfogande som vikarier. Olika omständigheter, såsom ofördelaktiga 

löne- och skattevillkor, ävensom skolväsendets omdaning, har bidragit 

till att de pensionerade lärarna i detta nu synes vara synnerligen 

ovilliga att vikariera. 

Behovet av vikarier är dock stort. Som exempel kan nämnas att en-

bart vid Mariehamns högstadieskola behövdes under l vikarie sam-

manlagt 8 dagar. skola behövde vikarie 225 dagar, Strandnäs 

skola 62 dagar och Ytternäs skola 34 dagar. I Godby högstadieskola 

vikarierades under 1976 sammanlagt 392 ·timmar, vilket ut c. 65 

Några fast anställda lärare som vid behov kunde in som vika"" 

rier skulle avsevärt förbättra situationen. Dessa lärare kunde eventu-

ellt anställas av flera högstadiedistrikt gemensamt. Under tider 

läraren inte behövde vikariera kunde han lämpligen fungera som assis

tentlärare tillsammans med den ordinarie läraren och ta hand om sm~rre 

undervisningsgrupper,s~rskilt i t s ora er. Fördelen med ett 

sådant fBrfarande skulle vara att vikarien då han behBvdes redan k~nde 

sina elever och i stort visste vad man tidigare sysslat med i klassen. 

t torde det vara att finna l~mpliga vikarier för ~mnesl~rarna 

på högstadiet 1 framförallt för ~rarna. En utbildad klasslärare 

torde dock vara den som mest täcker de flesta områden och som därigenom 

l igast kunde a som en universalvikarie. Kulturutskottet anser 

dock i motsats till motionärerna att den fast anst~llda vikarien inte 

bör som speciallärare för elever med s~rskilda igheter 

emedan s bör handhas av särskilt utbildade special-

lärare. 
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Om tjänster för fast anställda vikarier skall kunna inrättas, krävs 

en lagändring. Lagstiftningsbehörigheten på området torde dock vara klar. 

G.äremot kan det uppstå svårigheter i kompensationshänseende. Utgifter 

för avlönande av lärare \tår -.de_· d; immar denne vikarierat borde utan svårig

het kunna kompenseras, eftersom förfarandet med fast anställda vikarier 

L praktiken inte bör medföra några större merkostnader. 

Det bör dock framhållas att det under rådande förhållanden med påtag

lig lärarbrist och stora svårigheter att erhålla ordinarie lärare måste 

anses som en utopi att utbildade lärare överhuvudtaget skulle vara intres

serade av att vikariera på hel tid. När det gäller utbudet CiV. lärare i fär

dighetsämnen och i viss mån även klasslärare är en ljusning ,i nsl tuatignen 

dock skönjbar. 

Av de sakkunniga som hörts i ärendet har endast utbildningschefen 

Lennart Winqvist uttryckt tvivel beträffande ändamålsenligheten med fast 

anställda vikarier. Kulturutskottet är dock av den uppfattningen att även 

om inrättandet av tjänster för fast anställda lärarvikarier medför många 

problem är frågan av så stor betydelse att den bör utredas. Med hänvisning 

till vad som ovan anförts får kulturutskottet därför föreslå 

att landstinget måtte hemställa hos land

skapsstyrelsen om utredning av förutsätt~ _· 

ningarna för inrättande av fasta tjänster 

för lärarvikarier. 

vägnar: 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordföranden Sanders, viceordföranden Olof M.Jansson~ 

ledamoten Fagerh:olnl' ,samt _ ersätt.ai~n~ Dah:l~n _och Ny l und. 


