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Statsbidrag till kostnader för kommunernas medverkan i
syo- och lärarutbildning m m
Företrädare för staten och kommunerna har träffat ny överenskommelse om
villkoren för kommunernas medverkan i viss statlig utbildning på undervisningsområdet. Överenskommelsen har godkänts av regeringen och
Svenska Kommunförbundets styrelse.
Den innebär att kommun i samråd med berörd högskola dels skall medverka
i den skolförlagda delen av lärarutbildningen dels skall bereda studerande
vid syo-linjen den praktik som skall fullgöras inom det kommunala skolväsendet.
Högskolan bestämmer innehåll, utformning och omfattning av praktikmomentet i respektive utbildning samt i samråd med kommunen handledarens
åligganden. Kommunen utser efter samråd med högskolan handledare samt
svarar för den arbetsledning och administration som förekommer i anledning
av handledarens arbete.
För kommunernas handledning vad gäller lärarutbildning utgår ersättning
med totalt 1 090 kronor per handledarvecka. De lärarutbildningar som
omfattas framgår av bilaga till avtalet.
För praktik vad gäller syoutbildningen utgår ersättning med 585 kr per
handledarvecka.
För båda dessa avtal gäller att ersättningen betalas ut av högskoleenheten
efter rekvisition terminsvis i efterskott. Detta innebär förändrade rutiner vad
gäller syoutbildningen i jämförelse med tidigare avtal. Avtalen gäller fr o m
den 1 juli 1993 till och med den 30 juni 1994.
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För kommuner som bereder studerande vid fritidspedagog- och förskollärarlinjerna praktik utgår ersättning med belopp per studerande och tjänstgöringsdag. Beloppet räknas om med den procentuella förändringen av
konsumentprisindex för april månad det läsår ersättningen avser i förhållande till konsumentprisindex i april månad föregående år. Ersättningen
betalas ut i slutet av varje läsår utan rekvisition. Avtalet gäller tills vidare.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Håkan Söderberg eller
Mats Söderberg, främst vad avser lärar- och syoutbildningar och av Ylva
Winberg vad avser fritidspedagog och förskollärarutbildningar.
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