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Instiftande av lärarpris i Härnösands

kommun

HÄRNÖSAND
l Härnösand har vi en lång och populär tradition av att visa vår
uppskattning till kommunens företagare genom den årliga "Företagsgalan" som anordnas i
samarbete med Företagarna. Det är i sig en bra och trevlig tillställning som troligen bidrar
med både inspiration, engagemang bland företagarna och i förlängningen tillväxt. En
variant av Företagsgalan borde impliceras i skolans värld .
Vi har i kommunens- och privata utförares regi massor av lärare som bör visas mer
uppskattning för vad de gör. En lärargala där pris för "årets lärare" delas ut, kan vara ett
steg i rätt riktning. En ny tradition där uppskattning visas lärarna i ett sammanhang av både
nytta och nöje. Lärarbrist, och dragkampen mellan kommunerna om lärare är ett faktum, vi
vill göra det vi kan för att lärarna ska trivas med sina arbeten i Härnösands kommun. Vi ska
alltid vara den goda arbetsgivaren. Denna typ av evenemang och utmärkelse kan
förhoppningsvis bli något som sprider sig till andra yrkesgrupper och förvaltningar i
kommunen också.
Utmärkelsen "Årets lärare" ska den lärare som under föregående år utfört ett särskilt arbete
för elever och kollegor valfri skola i Härnösand. Exakt hur priset och galan skall utformas
bör inte utformas av politiken, men syftet är att hylla lärarna för sina goda insatser.
Exempelvis så skulle lärarnas fackorganisationer kunna tillfrågas om att bli
samarbetspartners. Galan skulle kunna samordnas med kursdagar eller dylikt då lärarna
ändå samlas.
Att Härnösands Kommun instiftar ett lärarpris om 30 000 kronor årligen för "Arets lärare",
samt
Att ge skolförvaltningen i uppgift att utforma en lärargala och priset så att det första kan
delas ut så snart detta är möjligt, samt
Att lärarpriset och galan skall vara öppen för samtliga lärare verksamma i skolor i
Härnösand, samt
Att kostnaden för galan tas ur skolförvaltningens budget, inom ram.
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