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När konkurrensen hårdnar är skolans 
förmåga till flexibilitet avgörande.
”Trenden är tydlig. Såväl elever som lärare 
ställer högre krav på hur arbetsdagen 
är utformad. Att satsa lite extra på att 
utbilda sina schemaläggare är ett smart 
sätt att stärka konkurrenskraften”, säger 
Åsa Albin som är produktionskonsult på 
Skola24.

Samhället förändras. Idag är konkurrensen 

stenhård, inte bara om eleverna utan också 

om lärarna. 

”Det primära uppdraget för oss som  

utvecklar Skola24 är att skapa förut-

sättningar för eleverna att få en bra 

skoldag. Men lärarna måste också 

ha en rimlig arbetssituation. Lärare 

har ju också ett vardagspussel att få 

ihop, till exempel med hämtning och  

lämning av barn. I konkurrensen om de 

bästa lärarna så är det ofta de skolor som 

kan erbjuda en viss flexibilitet i schemat  

som vinner”, säger Åsa Albin.

Det handlar alltså inte bara om pengar 

längre, utan om vilken arbetsgivare som  

kan möta specifika önskemål. Det kan 

gälla allt från arbetsfria dagar till specifika 

önskemål om arbetstider.

För att kunna göra den här typen av 

speciallösningar – utan att elevernas 

schema drabbas eller att kollegor får väldigt 

spretiga arbetsdagar – krävs skickliga 

schemaläggare.

”Ju mer erfaren man är som schemaläggare, 

desto mer rustad är man att möta 

utmaningarna. Nödlösningar som färre 

eller kortare raster och kortare lunch vill 

man ju gärna undvika. Med rätt kunskap 

och verktyg så blir det enklare att hitta 

smarta lösningar”, resonerar Åsa Albin som 

därför rekommenderar att verksamheten 

investerar i vidareutbildningar för sina 

schemaläggare.

”Sedan ska man ju komma ihåg att inte ens 

de mest erfarna schemaläggarna har några 

trollspön. Dialogen mellan skolledning, 

lärare och schemaläggare är jätteviktig.  

Att man säkerställer att det är genomförbart 

– innan man lovar!”

Schema-experten:   
Så möter du ökade krav från lärare och elever

Tips! 
Så kan du konkurrera med 
bra schemaläggning:

• Involvera dina schemaläggare tidigt i 

processen.

• Får du en specifik fråga från en elev 

eller lärare: be schemaläggaren om 

synpunkter innan ni bestämmer något.

• Investera i vidareutbildning för 

schemaläggarna.

Kurser för avancerad 
schemaläggning i Skola24 :
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