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Handledarbonus i förskola, grundskola och
gymnasium
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i budget 2019 beslutat att handledarbonus
ska inrättas för lärare som handleder lärarstudenter inom förskola,
grundskola och gymnasium. Beslutets utformning innebär att avsatta
medel i budget kommer att överskridas då såväl offentliga som
privata aktörer tar emot lärarstudenter för handledning. För att
uppnå syftet med beslutet att stimulera till handledning av
lärarstudenter inom ramen för avsatta medel föreslås att angivet
belopp istället anpassas utifrån budget och de studenter som faktiskt
handletts med en maximal ersättning om 5000 kronor per
handledare och student per kalenderår.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2018, § 203
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2019.

Barnets bästa
Inrättande av handledarbonus ska syfta till att trygga försörjning av
lärare till Lunds skolor. Det är till gagn för barn och unga och
förväntas bidra till att lärande mål kan uppnås.

Ärendet
Beredning
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en handledarbonus till
lärare som handledare lärarstudenter. I förslag till budget anges att
bonusen ska vara 5000 kr per handledd student, efter genomfört
arbete till den lärare som varit huvudansvarig för en students
handledning. För finansiering av handledarbonus avsattes 3 miljoner
kronor per år.
Vid framtagande av tillämpningsanvisningar för
Kommunfullmäktiges beslut om handledarbonus har några
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frågeställningar uppkommit. Dels konstateras att handledning utförs
på olika sätt. I vissa fall finns en utsedd huvudhandledare men inte
sällan delas uppdraget av flera lärare eller att arbetslag. Dels utförs
handledning av lärarstundeter både av lärare i den offentliga skolan
och den privata. Ett beslut av den här karaktären måste även omfatta
privata aktörer i den mån handledning utförs även där. Slutligen
finns inom delar av den offentliga skolan en ambition att ökan
antalet handledda studenter. Det gör att den årliga kostnaden
kommer bli högre än budget.
Ovanstående har kommunicerats och utretts med bistånd av
kommunens förvaltningar för utbildning samt inom
kommunkontoret. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har
hanterat frågan samt träffat Lärarnas Riksförbund samt
Lärarförbundet för att diskutera förutsättningar för införande av
fullmäktiges beslut. Utifrån detta behövs förtydligande innan
genomförande.

Förslag till avgränsning
Handledarbonus i förskola, grundskola och gymnasium omfattar
offentliga och privata utbildningsanordnare inom Lunds kommun.
Bonus utges efter genomfört uppdrag per handledd student och
kalenderår. Rektor ansvarar för om beslut om bonus ska tilldelas en
eller fördelas till flera handledare. Beloppet per handledd student
fastställs årligen av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. Beloppet
per student och kalenderår baseras på skolornas planering av
studenter som kommer tas emot för handledning respektive år.
Handeldarbonus inklusive personalomkostnadstillägg ska rymmas
inom beslutad budget. För 2019 kommer handledarbonus att utges
retroaktivt för handledning som slutförts under året.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att
att

rektor beslutar om bonus ska tilldelas en eller delas av flera
handledare efter genomfört uppdrag.
arbetsgivarutskottet bedömer bonusens storlek baserat på
uppskattat antal studenter som ska ges handledning inom
förskola, grundskola och gymnasieskola i Lunds kommun.
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