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Ett år har gått sedan Sveriges gymnasieskolor fick hastigt stänga när pandemin
slog till mot Sverige med kraft. För barnen i förskolan och eleverna i grundskolan blev också vardagen mycket annorlunda. För Sveriges Skolledarförbunds
medlemmar startade ett år som få kunde förutse. Det vi nu, i april 2021, kan se
är bevis på ett stort och viktigt ansvarstagande av Sveriges skolledare under det
gångna året. Sveriges rektorer i är garanter för en bra verksamhet och avgörande för ungas utveckling i förskolan och elevernas resultat i skolan.
Genom en digital turné bland Sveriges Skolledarförbunds förtroendevalda under hösten 2021 och i vår, har vi också fått en bred bild av vilka utmaningar
som Sveriges skolledare har stått och står inför. Vi har också kunnat förmedla
våra medlemmars ståndpunkter i vår regelbundna dialog med utbildningsdepartementet och kan samtidigt med stolthet konstatera att våra medlemmar tar på
sig ansvaret på ett alldeles utmärkt sätt.
Men vi vill också poängtera nu, liksom tidigare, att vi känner en stor oro för att
många skolledare ser med kritisk blick på sitt arbete och uppdrag framför allt
ansvaret och arbetsmiljön. En aspekt som starkt spelar in är att det så kallade
ansvarsavståndet – skillnaden i lön för skolledaren och den medarbetare som
hen lönesätter och som har högst lön, minskar. Det har inte minst det senaste
året gett bevis för.
Lönar det sig att ta på sig skolledartröjan – vad får det för konsekvenser om
allt fler väljer bort skolledaruppdraget, nu och i framtiden?
Att ansvarsavståndet minskar ger också vår löneenkät från i höstas ett tydligt
svar på. 17 procent av de biträdande rektorerna har samma eller lägre lön än
sin högst lönesatta lärare 2020, en ökning med en procentenhet jämfört med
året före. Många skolledare alltså, framför allt biträdande rektorer, ser sig passerade i lönehänseende av de lärare som har bäst betalt. En löneutveckling som
möjliggjorts av stora nationella lönesatsningar på Sveriges lärare. Totalt under
åren har fem miljarder kronor satsats på lärarnas löner. Inte en krona har Sveriges skolledare fått.











Lärarlönelyftet är en satsning som vi står helhjärtat bakom. Men vi har flera
gånger tidigare, redan från de första överläggningarna angående lärarlönelyftet
med regeringen, pekat vilka följder en ensidig satsning på lärarlönerna får. Sveriges Skolledarförbund har som enda förbund redan från start drivit på att även
rektorerna måste inkluderas i nationella satsningar på skolans personal.
Vi upprepar därför vårt krav på ett nationell rektorslönelyft. Det är fullkomligt
orimligt att skolledarna står utanför de nationella satsningarna.
Den här gången har vi också stöd av en nationell namninsamling som vi överlämnar idag till utbildningsminister Anna Ekström.
Att vara skolledare är att ha ett fantastiskt, men också ett komplicerat och svårt
uppdrag. Sveriges Skolledarförbunds medlemmar tar det på största allvar. Men
ska vi få behålla våra skolledare och locka fler till ett av Sveriges viktigaste yrken, måste ansvarsavståndet återupprättas - det måste löna sig att vara skolledare. Omsättningen bland landet skolledare är alldeles för stor och till stor
nackdel för utvecklingen av förskola och skola. Jag är mycket oroad över för en
allt svårare rekrytering av nya skolledare.
Ett nationellt rektorslönelyft är en avgörande investering för hela Sverige. Sverige och skolan står alltjämt inför stora förändringar, inte minst av den pågående pandemin. Landet är beroende av att våra medlemmar, skolledarna, får
de allra bästa förutsättningar att klara sitt uppdrag under den kommande tiden.
Vårt krav är därför fortfarande lika aktuellt – nu måste riksdag och regering
satsa på ett nationellt rektorslönelyft för Sveriges rektorer.
På Sveriges Skolledarförbunds medlemmars vägnar
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