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Flest
behöriga
lärare i
Laholm

88,2 procent av gymnasielärarna i
Laholm har pedagogisk lärarexamen, vilket placerar Laholm i topp
i Halland. “Vi har en stabil lärarkår”, säger utvecklingschef Ulf
Mattsson.
FOTO: HANNA EKLÖF
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I korthet

”88,2 procent av lärarna på
Campus Laholm har pedagogisk högskoleexamen. Utvecklingschef Ulf Mattsson tror
att tidiga satsningar på förstelärare är en anledning till
att Laholms kommun ligger i
topp i Halland vad det gäller
pedagogiskt utbildade lärare
på gymnasiet.”
FOTO: HANNA EKLÖF

Katarina Pelin.

FOTO: PRESSBILD

Katarina Pelin intar ny tjänst
BÅSTAD. Tidigare kommunchefen i Båstad, Katarina Pelin,
tillträder nu som VA Syds nya förbundsdirektör.
Där kommer hon att leda en organisation med 340 anställda och en omsättning på drygt en miljard kronor. I dagsläget
ingår fyra kommuner i samarbetet, Burlöv, Eslöv, Lund och
Malmö. VA Syd ansvarar för att leverera dricksvatten, hantera dagvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållsavfall för nästan 500 000 hushåll i södra Skåne.
– Jag ser verkligen fram emot utmaningarna som detta nya
arbete för med sig. VA SYD är en viktig samhällsaktör som
arbetar aktivt för en hållbar samhällsutveckling i vår region
och gör skillnad för människor och miljö. Det ska bli spännande att få leda och utveckla VA SYD tillsammans med alla
medarbetare för alla våra kunders bästa, säger Katarina Pelin i ett pressmeddelande.
Katarina har sedan juridikstudierna i Lund arbetat inom såväl offentlig som privat verksamhet. Hon har haft tre regeringsuppdrag, ett antal styrelseuppdrag och har många års ledarerfarenhet. Innan uppdraget i Båstad arbetade Katarina i sex år
som miljödirektör i Malmö stad, och hon har dessutom varit
chef för Planering och Miljö på Regional utveckling på Region
Skåne samt Agenda 21-samordnare i Sjöbo kommun.

Hishult-kafé in i White guide
LAHOLM/BÅSTAD. Konsthallen i Hishult tar i år ett kliv in i
White guide. Kaféet är en av årets 42 nykomlingar i listningen. Totalt 351 kaféer i landet ﬁnns med i 2017 års utgåva. I
Båstad med omnejd ﬁnns fyra kaféer med; Bäckdalens Café
Orangeriet, Café Killeröd, Kafé Bokhandlaregården och LillaRo Café och Musik.
Den 8 maj avslöjas poäng och klassiﬁceringar – i bok,
webb och app under White Guide Café på Skeppsholmen i
Stockholm.

Se de nya kärlen på Ahla
LAHOLM. Från och med hösten 2018 ska samtliga villa- och
fritidshushåll i kommunen använda ﬂerfackskärl för att hantera förpackningar och det avfall som i nuläget läggs i det gröna kärlet. Redan nu ﬁnns det möjlighet att se de nya kärlen på
Ahla återvinningscentral, skriver kommunen på sin hemsida.
Dagens gröna kärl kommer att bytas ut mot två större med vardera fyra fack. I de åtta facken ska abonnenten sortera ut matavfall, förpackningar av plast, metall, papper och färgat samt ofärgat glas, tidningar och till sist det restavfall som inte kan återvinnas utan går till förbränning. Kärl 1 med mat- och restavfall
kommer att tömmas med två veckors intervall och kärl 2 töms
var fjärde vecka. Vilket avfall som ska ligga i vilket fack och kärl
är bestämt utifrån hygieniska faktorer och den mängd avfall
som beräknas uppstå. Tanken med det nya systemet är bland
annat att färre återvinningsstationer ska bli överbelastade eller
nedskräpade, samt att det ska spara resurser, vara billigare och
innebära mindre miljöpåverkan. Villor kommer att få de nya
kärlen hösten 2018, medan fritidshus får nya kärl våren 2019.
Mer information ﬁnns på kommunens hemsida.

Kosläpp på Skottorps slott
SKOTTORP. På måndag, 1 maj, är det dags för det traditionella kosläppet på Skottorps slott, med start klockan 11. Dessutom bjuds det på mjölk och bulle, följt av körsång på slottstrappan klockan 12. Det ﬁnns även tipsrunda, hoppborg,
marknad och kafé, skriver arrangörerna.

Restaurangdagarna i Laholm
LAHOLM. Nästa helg, 5-7 maj, är det dags för de årligt återkommande Restaurangdagarna i Laholm, då ﬂera av Laholms restauranger erbjuder särskilda två-rättersmenyer.
Arrangörerna skriver att det är viktigt att boka bord någon
dag i förväg.

Laholm är bäst i Ha

88,2 procent av lärarna på gymnasiet har
LAHOLM. När det gäller behöriga gymnasielärare ligger Laholm i topp i regionen. 88,2 procent av lärarna på gymnasiet har nämligen pedagogisk högskoleexamen, vilket är en grundförutsättning för att få
lärarlegitimation.

– Vi har legat högt ganska
länge och vi har en stabil lärarkår, säger Ulf Mattsson,
utvecklingschef i Laholms
kommun.
Han menar att Campus La-

holm, som är kommunens
enda gymnasieskola, har en
tradition av bra relationer
mellan lärare och elever. Det
bidrar till att skolan blir en
attraktiv arbetsplats och att

man har lättare att behålla
sin personal, tror han.
– Vi har lyssnat av eleverna och det är väldigt tydligt
både bland elever och lärarna att de har en bra relation
till varandra och att eleverna anser att lärarna ser dem
som vuxna, säger han.
TOTALT ARBETAR 45 lärare
på skolan, och 88,2 procent

av dessa har alltså pedagogisk högskoleexamen, enligt Skolverkets statistik.
– Jag tror att det beror på
att vi ganska tidigt gjorde
satsningar på förstelärare. Vi
har också satsat mycket på
lärarfortbildning och kollegialt lärande. Och vi vill få lärare delaktiga i driften och
ekonomin, säger han.
Han lyfter också fram att

Skolverket: ”En jättestor utmaning för li
SKOLA. Enligt Skolver-

kets statistik över andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är
det stora skillnader beroende på var i Skåne
man bor.
– Det här är en jättestor
utmaning för likvärdigheten i skolsystemet,
säger Niclas Westin på
Skolverket.

För att kunna få en lärarlegitimation och på så sätt
bli behörig att undervisa i
ett ämne är en av grundför-

utsättningarna att man har
en pedagogisk högskoleexamen. Andelen lärare som
har det skiljer sig dock markant mellan olika skolor och
kommuner i Skåne.
NÄR DET gäller grundskolan varierar andelen mellan 74,4 och 92,4 procent på
kommunnivå. På skolnivå
är skillnaderna ännu större,
där varierar andelen mellan
9,1 och 100 procent av lärarna som har pedagogisk
högskoleexamen.
De stora skillnaderna är

enligt Niclas Westin, enhetschef på Skolverket ett stort
problem.
– Vissa delar av landet har
svårt att rekrytera utbildad
personal och det ﬁnns den
risk att det kan påverka utbildningen över tid.
BLAND ANNAT så får dessa lärare endast anställas på kortare kontrakt, upp till ett år.
– Utifrån det så blir det inte
någon långsiktighet i lärarförsörjningen och det drabbar
både elever och lärare som
helhet, säger Niclas Westin.

De får inte heller sätta betyg på egen hand. Betygssättningen måste istället göras tillsammans med en behörig lärare.
– Det ställer krav på organisationen att tänka kring att
planera så att det blir en rimlig arbetssituation för behöriga lärare.
EXAKT VAR smärtgränsen
går är det enligt Niclas
Westin svårt att svara på
men han menar att det är
en lång väg kvar innan han
är nöjd.
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Unik utbildning ska ge
kontakt med näringslivet
BJÄRE. Nu startar det industritekniska programmet. En unik lärlingsutbildning som ska ge direktkontakt med näringslivet.
–Det här är samhällsförändrande, säger Kari Petersson, studie– och yrkesvägledare i Båstad.

Redan i augusti kan arbetssugna eleverna påbörja en
industriteknisk lärlingsutbildning på gymnasienivå.
Akademi Båstad är en av
17 skolor i landet som ingår
i pilotprojektet som samarrangeras av berörda skolor
och Skolverket samt med det
lokala näringslivet.
FÖR ELEVERNA på lärlingsutbildningen innebär det
två dagar i skola för att läsa
gemensamma gymnasieämnen. Övriga tre dagar i veckan förläggs ute på arbete.
– Det ﬁnns stora fördelar
med det. Bland annat kommer eleven i kontakt med
den nyaste industritekniken
som man inte kan erbjuda på en skola. Sedan kommer eleven i kontakt med
näringslivet och jobbmöjligheter efter fullföljd utbildning kan öka, säger Kari Petersson.

allandsklassen

r pedagogisk högskoleexamen
man med Campus Laholm,
som har genomgått en omfattande renovering de senaste åren, har satsat på att
skapa något mer än ett vanligt gymnasium. Exempelvis
ﬁnns kommunens näringslivskontor i lokalerna och
det planeras för ett allaktivitetshus och 3D-studio.
– Man ser att man investerar i den här arbetsplatsen.

ULF MATTSSON medger dock
att det ﬁnns svårigheter i att
rekrytera lärare.
– Det är en kamp om personalen, men vi känner att
vi på det stora hela inte har
svårt att rekrytera eller behålla personal.
■ Men ni ligger inte på
100 procent behöriga lärare. Hur ska ni nå dit?
– Det är naturligtvis en

ambition att nå 100 procent. Men i yrkesförberedande program är det inte
lika självklart att ha en lärarexamen, men vi försöker
nå det. Att ligga på drygt 90
procent, som vi har gjort de
senaste åren, innebär ändå
att vi ligger väl till.
HANNA EKLÖF
hanna.eklof@lokaltidningen.se

likvärdigheten i skolsystemet”
– Om vi tittar på de nivåer vi har i riket som helhet
så är de inte tillräckligt bra.
Man behöver upp ganska
högt i siffrorna, idealet ligger mot en 85–95 procent.
Där tror jag vi når ett teoretiskt maximum men vägen
dit är lång.
För att komma dit har en
rad åtgärder redan vidtagits
menar han. Ett stort problem
är bristen på lärare och enligt
Niclas Westin försöker man
på olika sätt locka ﬂer att utbilda sig till lärare.
– Vi har ökat antalet plat-

ser på utbildningarna och
skapat ﬂera nya vägar med
stimulansbidrag för att personer med en annan utbildning ska kunna vidareutbilda sig till lärare.

”Det kan
påverka
utbildningen
över tid”
SAMTIDIGT så säger Niclas
Westin att statusen på lä-

raryrket måste höjas för att
locka ﬂer.
– Vi har bland annat infört
karriärtjänster som syftar till
att höja statusen och ge lärarna utvecklingsmöjlighet.
Här menar han också att
det ligger ett stort ansvar
på de lokala aktörerna att
bidra till en positiv bild av
läraryrket.
– En viktig bit är hur lärarna upplever sin arbetsmiljö
och hur attraktiv den uppfattas utifrån.
OSKAR
ELFVING SÖDERSTRÖM

SKOLAN HAR ETT nära samarbete med det lokala näringslivet. Arbetsplatser
som är sökbara i nuläget är
de ﬂesta inom Bjäregruppen med företagsnamn som
bland annat NP Nilsson, Nolato och Lindab.
– Som jag ser det är det
en stor fördel att ha nätverket här på Bjäre så eleven får
en inkörsport till arbetslivet
här, säger Kari Petersson.
Även om utbildningen beﬁnner sig i ett projektstadie
kommer den första klassen,
som startar till höstterminen, att fullfölja det treåriga
programmet.
– Det som gör det till ett
pilotprojekt handlar mest
om att vi gör uppföljningar och får uppbackning från
Skolverket.
UTBILDNINGEN MENAR Kari Petersson är en ”mogen
utbildning” och ställer vissa krav.
– Det krävs att eleven har
en ansvarskänsla, att man
kommer i tid, ser till att få
med sig sin matlåda och arbetskläder, säger hon.
– Det passar den som vill
komma ut och jobba och är
nyﬁken på arbetslivet för att
tjäna sina egna pengar.
Lönen följer en bestämd

tariff där förstaårseleven tjänar 4 400 kronor i månaden. Andra året höjs lönen
till 6 800 kronor i månaden
och sista året till 8 500 kronor. Sedan tillkommer studiemedel om 1 050 kronor.
EFTERSOM UTBILDNINGEN
drar i gång redan i augusti är
den öppen att söka redan nu
under omvalsperioden.
– Det här med lärlingsutbildningar är hur häftigt
som helst – ett riktigt halleluja moment. Det har funnits i Tyskland och Schweiz
under en längre tid och är,
som jag ser det, efterlängtat
och ger ungdomar en fantastisk möjlighet med direktkontakt med näringslivet, säger Kari Peterson.
Framöver kan vård och omsorg samt eventuellt barn
och fritid tillkomma som
lärlingsutbildning i Båstad.
Bland de 17 gymnasieskolor som ingår i pilotprojektet ﬁnns bland annat Osbecksgymnasiet i Laholm,
Helsingborgs
lärlingsgymnasium, Sturegymnasiet i Halmstad och Malmö
Lärlingcenter.
IDA
ASPLUND ÅDAHL
ida.asplund.adahl@lokaltidningen.se

Skatteverkets expert:
Var ute i tid och ha koll på alla papper
DEKLARATION. Den 2 maj

är sista dagen att skicka
in årets deklaration. Johan Schauman på Skatteverket tipsar om att
vara ute i god tid och ha
koll på alla papper.

Klockan 24 den 2 maj är det
deadline för att lämna in
årets deklaration. Deklarationsexperten Johan Schauman ser helst att det görs tidigare än så.
– Ungefär sex miljoner av
svenskarna kan bara godkänna sin deklaration rakt av.
För de som ska göra ändringar är det ännu viktigare
att vara ute i god tid. Enligt
Johan Schauman gäller det
framförallt om man sålt bostäder eller aktier.
– De stora problemen är till
exempel om jag måste kolla upp något. Är det då fyra
timmar kvar blir jag kanske
för stressad för att sätta mig
in i reglerna.
Här menar han att det är
viktigt att man sätter sig in
i regler kring värdehöjande
åtgärder i tid och har koll på
alla papper.
Annars är ett av de vanligaste felen försök att göra avdrag
för resor till och från arbetet
utan att ha rätt till det.
– Förra året underkände
vi 56 procent av de här av-

dragen. Det är svårt att uppfylla tidsbesparingskravet.
Många kör bil till och från
arbetet men de uppfyller inte kravet på att tjäna två timmar mot att åka kollektivt,
säger Johan Schauman.
Där finns också exempel på
personer som yrkat avdrag
utan att ens äga en bil. Johan
Schauman har ytterligare exempel på udda avdragsförsök.
– Tidigt när jag jobbade
var det en polis som ville göra avdrag för en klocka för
4 000 med motiveringen att
han behövde göra tidsangivelser i tjänsten i samband
med gripanden.
Den här typen av udda avdrag har dock minskat i takt
med att ﬂer deklarerar digitalt säger Johan Schauman.
OSKAR
ELFVING SÖDERSTRÖM

Expertens tips
• Deklarera digitalt
• Börja titta på deklarationen
i god tid
• Ha koll på alla papper
när det gäller exempelvis
bostadsrenoveringar
• Skaffa digital brevlåda
• Gör det roligt att deklarera,
utmana dina vänner om vem
som gör det snabbast eller
gör det tillsammans.

Vi frågar
Vad ska du göra med din
skatteåterbäring?

Linda Brodén:
– Jag ska åka på semester
till Spanien.

Kristian Lindvall:
– Ingen aning det blir bara
ett extra tillskott. Det skadar
aldrig med extra pengar

Magnus Andersson:
– Jag vet inte om jag får tillbaka något men om jag får
det så ska jag spara. Det
behövs alltid.

