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Kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen 2013
Skolverket beviljar statsbidrag till huvudmän som ger yrkeslärare möjlighet att kompetensutveckla sig
genom att delta i praktisk verksamhet ute på en arbetsplats utanför skolan. Bidraget är utformat så att
huvudmannen står för minst hälften av kostnaderna.
Arbetsplatsförlagd kompetensutveckling
Syftet med den arbetsplatsförlagda kompetensutvecklingen är att höja kvalitén i undervisningen som
yrkesläraren ansvarar för. Yrkesläraren får möjlighet att uppdatera sina yrkeskompetenser i takt med
den tekniska utvecklingen. Statsbidraget möjliggör för yrkesläraren att, med viss regelbundenhet,
delta i praktisk verksamhet ute på en arbetsplats under minst två veckor.
Kostnader som kan godkännas av Skolverket vad gäller arbetsplatsförlagd verksamhet är:
 vikariekostnader,
 rese- och boendekostnader, om arbetsplatsförlagd verksamhet sker på annan ort,
 material och skyddsutrustning som företaget inte kan stå för själva (dock inte för verktyg),
 övriga kostnader som har en direkt koppling till syftet med bidraget
Annan kompetensutveckling
Skolverket kan även bevilja statsbidrag för andra, riktade kompetensutvecklingsinsatser för
yrkeslärare, om det finns utrymme för detta inom ramen för satsningen. Denna ersättning kan bli
aktuell om yrkesläraren redan har deltagit i verksamhet på en arbetsplats utanför skolan inom två år.
Det är således ett krav att huvudmannen i sin ansökan svarar på frågan om yrkesläraren har varit på
en arbetsplats utanför skolan och fått kompetensutveckling under de senaste två åren.
Kompetensutvecklingen måste vara direkt kopplad till det yrkesämne som läraren undervisar i, det
vill säga vara branschspecifik, och ska bidra till att öka kvalitén på undervisningen inom yrkesämnet
som läraren undervisar i.

Exempel på kostnader som kan godkännas som annan kompetensutveckling är t ex:
 Certifieringskurser
 Kurser och utbildningar inom arbetsmiljöfrågor
Exempel på kostnader som inte kan godkännas:
 Poänggivande kurser, som t ex vissa universitetskurser,
 Konferens som saknar konkreta lärandeinslag och som inte är direkt kopplade till förbättring
av kvalitén i undervisningen som yrkesläraren undervisar i
 Studiebesök som saknar konkreta lärandeinslag och som inte är direkt kopplade till
förbättring av kvalitén i undervisningen som yrkesläraren undervisar i.
Yrkesämnen
Information om vilka ämnen som klassificeras som yrkesämne hittar du här
http://www.skolverket.se/fortbildning-och-bidrag/lararlegitimation/2.2820/klassificering-avamnen-i-gymnasieskolan-1.168147
Att tänka på före ansökan
Bidrag får inte lämnas som ersättning för lön till lärare som deltar i kompetensutveckling.
Ansökan
Besked om när nästa ansökningsomgång äger rum kommer att publiceras på Skolverkets webbplats
www.skolverket.se/statsbidrag.
Prioritering
Vid fördelning av statsbidraget kommer Skolverket att ta särskild hänsyn till geografisk spridning.
Skyldighet att redovisa
Skolverket kommer att följa upp hur huvudmännen har använt bidraget. Den som har tagit emot
statsbidrag ska lämna ekonomisk och annan redovisning till Skolverket som verket begär. Om
bidraget inte används i enlighet med förordningen (2012:144) kan huvudmannen bli
återbetalningsskyldig.
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