
 

 

  

Arbetstidskollen 

─ ferietjänst 
 

 Ja Nej Vet ej 

1. Har ni på er arbetsplats en årsplanering som ni följer?    
 

2. Har du ett personligt schema över din reglerade arbetstid och som är fastställt av 
rektor?  

   

3. Har du tid utlagd för personlig rast? 
 

   

4. Har du möjlighet att ta pauser under arbetstiden?  
 

   

5. Har du tid utlagd för allt arbete som ger undervisningen kvalitet? (Ex. gemensam 
planering och uppföljning, kompetensutveckling) 

   

6. Har du tid utlagd för fortlöpande elevdokumentation? 
 

   

7. Har du tid utlagd för annat administrativt arbete, inklusive för- och efterarbete? 
Nationella prov, utvecklingssamtal, betygsättning mm.  

   

8. Har du tid utlagd för praktiskt arbete kring undervisningen? (Ex. göra i ordning/plocka 
fram utrustning, skriva/kopiera material) 

   

9. Har du tid för spontana samtal med elever, föräldrar, kollegor och chefer utan att det 
inkräktar på annat? (Ex. personlig rast, lektioner, planeringstid etc.) 

   

10. Har du tid för akuta händelser (ex. konflikter, ledsna elever, skador mm) utan att det 
inkräktar på annat? 

   

11. Har du ”luft”, s.k. ställtid mellan lektioner, före/efter personlig rast, samt vid start och 
slut för dagen? 

   

12. Känner du till era rutiner för vad som gäller vid övertid och ob-tillägg? 
 

   
 

13. Har du dialog med din närmsta chef om hela din arbetssituation inför ett nytt 
verksamhetsår? 

   

Något du vill tillägga kring din arbetstid; 
 
 
 

 

Resultat - räkna samman dina svar! 
13 Ja Grattis! Du har en fungerande arbetssituation utifrån arbetstidens lagar och avtal. 
 

12-9 Ja Det finns frågor att ta tag i kring din arbetstid. Se över om det finns någonting du kan 
omprioritera själv. Vid behov ta hjälp av din rektor och/eller ditt arbetsplatsombud/skyddsombud. 
Läs gärna Lathunden för att bli säkrare i vad som gäller för din arbetstid. 
 

8-0 Ja Din arbetssituation är ohållbar och flera lagar och avtal om arbetstiden efterlevs inte. Ta 
genast kontakt med din rektor och ditt arbetsplatsombud/skyddsombud. Det finns möjlighet att ha 
ett personligt möte med facklig representant från Lärarförbundet för att gå igenom situationen runt 
din arbetstid. 
 
 
Namn och arbetsplats:_________________________________________________________ 
 

Jag önskar en personlig kontakt med Lärarförbundet för att diskutera och få mer hjälp. Jag vill bli 
kontaktad genom (mail, telefon, personligt)_________________________________________ 

sept. 2014 



 

 

  

Lathund ─ ferietjänst 
 
 

Ferieanställning 
Ferieanställning är den vanligaste arbetstidsregleringen för lärare i grund och gymnasieskola. Arbetstiden är 
utlagd på två terminer med sommarferie och juluppehåll. Den totala årsarbetstiden är densamma som för 
andra anställda, i genomsnitt 1767 timmar. 
 

Reglerad arbetstid 
Den reglerade arbetstiden är den del av arbetstiden som arbetsgivaren förfogar över. I den ska rymmas alla av 
arbetsgivaren tydliggjorda, ordinarie arbetsuppgifter. Den reglerade arbetstiden ska förläggas till högst 194 
dagar och 1360 timmar per verksamhetsår. Jobbar du mindre minskas timmarna i förhållande till din 
tjänstgöringsgrad. Fördelningen av den reglerade arbetstiden mellan undervisning och andra arbetsuppgifter 
bestäms i samtal mellan den anställde och rektor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förtroendearbetstid 
Förtroendearbetstid är sådan tid som arbetstagaren själv har arbetsgivarens förtroende att bestämma över när 
och var den ska förläggas. Den är en del av den totala arbetstiden, löper över hela året och kan aldrig ge 
övertidsersättning eftersom den inte förläggs eller beordras av din rektor.  
Förtroendearbetstiden ska användas för enskilt för- och efterarbete, spontana elev- och föräldrakontakter 
samt viss egen kompetensutveckling. Din rektor har inte möjlighet att hänskjuta vissa arbetsuppgifter till 
förtroendetiden, som till exempel rättning av nationella prov, eftersom det är du som förfogar över denna tid. 
Det är dock naturligt att du och din rektor tillsammans diskuterar din totala arbetssituation eftersom 
arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar för dig och dina kollegor. 
 

Arbetstidsschema 
Arbetstidschemat ska visa arbetstidens förläggning; när arbetstiden börjar och slutar samt när du har rast. 
Arbetstidsschemat varierar olika veckor beroende på årsplaneringen, till exempel under perioder med 
utvecklingssamtal. Du ska ha ett individuellt arbetstidsschema som ska vara godkänt av din rektor. I samtal 
med din rektor ska du konkretisera de huvudsakliga arbetsuppgifterna i arbetstidsschemat. Detta för att få 
kontroll över arbetsuppgifterna så att de ryms inom den reglerade arbetstiden. Inom den reglerade tiden ska 
alla dina ordinarie arbetsuppgifter rymmas. 
 

Raster och pauser  
Enligt Arbetstidslagen har alla arbetstagare rätt till rast och den ska finnas inlagd i ditt arbetstidsschema. 
Rasten bör förläggas så att ingen ska behöva arbeta längre än fem timmar utan rast. Att ha rast innebär att 
man har rätt att lämna sin arbetsplats. Rasten räknas inte som arbetstid. De centrala parterna är också överens 
om att ”lektionerna ska läggas så att det avsätts rimlig tid för läraren att avsluta och starta lektioner, utan att detta kommer 
att inkräkta på lärarens möjlighet att verkligen få minst 30 minuters rast och utan att utlägget inkräktar på elevernas 
undervisningstid.” Förutom raster ska det enligt lagen även finnas möjlighet till att ta pauser. Arbetsgivaren är 
skyldig att se till att man kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Till skillnad från rasterna så ingår 
pauserna i arbetstiden. 
 
Övertid 
Övertid måste alltid vara beordrad eller godkänd av närmaste chef. Övertid är avsedd för oförutsedda 
situationer och verksamheten får alltså inte planeras så att det blir nödvändigt med övertid. Det är viktigt att 
all övertid bokförs. Arbetsgivaren är skyldig att bokföra all övertid enligt Arbetstidslagen. Och du har rätt till 
ersättning för den övertid du gör! (enligt Allmänna bestämmelser § 20) 

Inom den reglerade arbetstiden ska följande arbetsuppgifter rymmas: 

Undervisning  Tillsyn  Planering enskilt/ i samverkan med kollegor och elever 
Elevvårdsarbete Handledning  Planerade föräldramöten och utvecklingssamtal 
Dokumentation Kompetensutveckling  Utvecklings- och läroplansarbete 
Rättning av nationella prov   … alla arbetsuppgifter din chef ger dig och alla de 
händelser som kan uppstå, och som du förväntas ta om hand i en händelsestyrd vardag. 


