
 

ARBETSMATERIAL 
2015-04-23 

 
1 (5) 

 

   

   

B E S Ö K S A D R E S S 

Stadshuset   
P O S T A D R E S S 

331 83 Värnamo 
T E L E F ON 

0370-37 80 25 
O R G  N R 

212000-0555 

E – P O S T 

jan.o.holmqvist@varnamo.se 
W E B B P L A T S 

www.varnamo.se 
T E L E F A X  

0370-37 72 62 
B A N K G I R O 

141-7195 
 

Lärares arbetsbörda (version jan 2015) 
 

Utgångspunkten för denna överenskommelse är en gemensam övertygelse 

om att arbetsbördan för lärare i Värnamo kommun är sådan att det ett 

gemensamt intresse för både arbetsgivare och arbetstagare att finna former 

för hur denna fråga bevakas, både ur ett resultatperspektiv, men också ur ett 

arbetsmiljöperspektiv. 

 

Lärare som professionell yrkesgrupp och frågan om tilltro 
Under de senaste decennierna har flera steg tagits för att professionalisera 

läraryrket. Det är framförallt två punkter man har haft fokus på, dels etiska 

riktlinjer, dels legitimationsfrågan. Vad gäller etiska riktlinjer antog LR och 

Lärarförbundet gemensamma etiska riktlinjer under 2001. Vad gäller legi-

timationer gäller från den 1 december 2013 att man måste vara legitimerad 

lärare för att få sätta betyg. 

En aspekt som man brukar tillskriva professionella yrken är en viss form av 

självständighet i förhållande till uppdragsgivare/arbetsgivare. Denna 

självständighet står inte för att man som anställd i en organisation inte ska 

vara lojal mot organisationen, utan innebär snarare att organisationen 

som sådan måste tillerkänna professionella aktörer rätten att själva besluta 

över frågor som är centrala för yrkesutövningens praktik. Ett sådant för-

hållningssätt innebär att frågan om tilltro hamnar i fokus avseende relatio-

nen arbetsgivare arbetstagare i en professionell organisation.  

Samtidigt är det viktigt att tilltron är ömsesidig, det vill säga att den pro-

fessionella yrkesgruppen har en tilltro till arbetsgivarens vilja och förmåga 

att organisera verksamheten utifrån ett gemensamt uppdrag, en gemensam 

vision och värdegrund, samt gemensamma mål. Parterna är överens om att 

ett gemensamt arbete med detta som en utgångspunkt är av central betydel-

se för att hitta en gemensam lösning på frågan om lärares arbetsbörda. Det 

innebär att frågan om hur man hanterar lärares arbetssituation bakas in i 

ett större sammanhang som handlar om att skapa en gemensam bild av 

verksamhetens uppdrag, syfte och övergripande mål.  

Lärare ska själva forma sitt uppdrag utifrån nationella och 
kommunala mål 
Som ett led i professionaliseringen av läraryrket är det viktigt att stimulera 

processer som gör lärare mer delaktiga i planeringen av sin egen tjänst. 

Detta handlar inte om att arbetsgivaren inte kommer ta sitt ansvar för en-
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skilda anställdas arbetssituation. Det utgår istället från om att om lärare 

får vara med och föreslå både vad som är rimliga arbetsuppgifter och vil-

ken omfattning i tid olika arbetsuppgifter tar, skapas förutsättningar för en 

dialog om hur verksamhetens kvalité kan garanteras, vad som är rimliga 

förväntningar på en enskild arbetstagare och hur olika arbetsuppgifter ska 

prioriteras om någon del av uppdraget tar mer tid än planerat.  

Om uppdragsdialogen 
Elevernas måluppfyllelse, kopplat till en gemensam bild av vision, mån och 

värdegrund, står i centrum för samtal om hur lärares arbetsuppgifter förde-

las mellan olika lärare i ett arbetslag och på en skola. Rektor är den person 

som på en skolenhet har uppdraget fördela olika arbetsuppgifter mellan 

lärare så att elevernas måluppfyllelse blir så hög som möjlig. En fungeran-

de och förtroendefull uppdragsdialog är den enskilt viktigaste faktorn för 

att åstadkomma detta. Uppdragsdialogen är det tillfälle då rektor (eller den 

som rektor utser) för samtal med enskilda lärare och/eller arbetslag om in-

nehållet i lärares tjänst kommande verksamhetsår.  

Arbetsgivaren ska inom ramen för uppdragsdialogen tillsammans med be-

rörda lärare komma överens om hur lärares arbete fördelas mellan olika 

arbetsområden inom ramen för den reglerade tiden. Följande områden bör 

rymmas i förslaget: 

 Undervisning  

 Annan tid med elever 

 Kontakter med vårdnadshavare 

 För- och efterarbete av undervisning 

o Gemensamt med kollegor 

o Enskilt 

 Annat gemensamt arbete 

 Kompetensutveckling  

 Övrigt  

(framgår av flödesschema) 

Därutöver kan arbetsgivaren föra samtal om förtroendearbetstiden utifrån 

ett arbetsmiljöperspektiv och utifrån gemensamma kompetensutvecklings-

mål. 

Utgångspunkten för vilka arbetsuppgifter som kan rymmas inom lärares 

tjänst är SKL:s skrift om lärares arbetstid vilken bifogas som bilaga till 

denna överenskommelse. 

Undervisning av så hög kvalité som möjligt är den enskilt viktigaste faktorn 

för att ge eleverna en så hög måluppfyllelse som möjligt. Lärares arbetstid 

ska fördelas mellan olika arbetsuppgifter så att lärares undervisning av ele-

ver, tillsammans med tid för för- och efterbete av undervisningen priorite-

ras. I detta sammanhang betonas att det senare kan och bör ske både till-

sammans med kollegor och enskilt.  

Lärares tjänster kan ha olika betoning vad gäller tyngdpunkter avseende 

ovanstående innehåll. Det är inom ett arbetslag viktigt att en dialog förs 
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kring hur arbetsuppgifterna fördelas utifrån kompetens och intresse och att 

det får bilda utgångspunkt för rektors förslag.  

Vid själva uppdragsdialogen fastställs hur lärarnas arbete fördelas mellan 

ovanstående områden kommande verksamhetsår.  

Det bör betonas att det är arbetstagaren som avgör hur samtalen om förtro-

endearbetstidens innehåll förs. 

Överenskommelse  
Den reglerade tiden är 1360 timmar per verksamhetsår. Parterna är över-

ens om att arbetsgivaren disponerar denna tid. Samtidigt är parterna överens 

om att enskilda arbetstagare i så stor utsträckning som möjligt ska kunna 

påverka dess tidsmässiga utläggning, dock utan att arbetsgivarens eller ar-

betskamraternas behov av gemensam samordning påverkas negativt. 

Förtroendearbetstiden är 407 timmar. Denna tid disponerar den enskilde 

arbetstagaren. Parterna är överens om att arbetsgivaren får föra samtal om 

hur den kan disponeras i frågor som beror den enskilde lärarens eller ar-

betsplatsen arbetsmiljö, men också kopplat till kompetensutvecklingsmål 

som överenskommits i medarbetarsamtalet. 

Parterna är överens om att rektor har ett uppdrag att på skolenhetsnivå 

fördela lärarnas arbete inom ramen för den reglerade tiden mellan de olika 

arbetsuppgifter som lärare har att utföra så att elevernas måluppfyllelse blir 

så hög som möjlig. Rektor har dessutom ett arbetsmiljöansvar vilket inne-

bär att rektor även ansvarar för att lärarnas arbetsbelastning blir rimlig. 

Parterna är överens om att det är vid uppdragsdialogen som den enskilda 

lärarens arbetsuppgifter inför kommande verksamhetsår regleras. Lärare 

och de arbetslag som lärare ingår i ska ges större möjligheter att själva vara 

med och forma förslaget till uppdragsbeskrivning som ska bilda underlag 

för uppdragsdialogen. 

Parterna är överens om att uppdragsdialogen kan genomföras antingen 

individuellt eller i grupp, t ex i ett arbetslag. Rektor ansvarar dock alltid för 

att den enskilde lärarens arbetssituation blir rimlig även i de fall uppdrags-

dialogen genomförs i grupp. 

Parterna är överens om att den uppdragsdialog som genomförs, måste ha 

tidsmässiga förutsättningar att vara en reell dialog om vilka arbetsuppgifter 

som rimligen kan inrymmas i en tjänst inför kommande år. 

Parterna är överens om att rektor måste säkerställa att förutsättningar inför 

ett kommande verksamhetsår är klargjorda i så god tid att en uppdragsdia-

log kan genomföras senast under maj månad. 

Parterna är överens om att om arbetsförhållandena under pågående verk-

samhetsår förändras i sådan utsträckning, genom att en regelbundet åter-

kommande arbetsuppgift läggs på en lärares tjänst, att underlaget för upp-

dragsdialogen inte gäller har läraren rätt att påkalla ny uppdragsdialog. Om 

samtliga punkter i uppdragsdialogen kvarstår under hela verksamhetsåret 

och om ytterligare betydande arbetsuppgifter tillkommer som inte kan 
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rymmas inom den reglerade tiden, via t ex omprioritering eller via ny upp-

dragsdialog, utgår ersättning för övertid i enlighet med gällande kollektiv-

avtal. 

Parterna är överens om att resultatet av uppdragsdialogen dokumenteras 

skriftligt. 

I övrigt beskrivs uppdragsdialogen mer i detalj i bilaga till denna överens-

kommelse i form av ett flödesschema. 

Särskilda anmärkningar 

Nedan följer vissa anmärkningar kopplade till områden som är aktuella vid 

den tidpunkt då denna överenskommelse tecknas. Hur dessa frågor behand-

las måste hela tiden kopplas till ett arbete med en gemensam bild av vision, 

mån och värdegrund på den enskilda enheten. 

 

Hur organiserar vi möten? 

Parterna är överens om vikten av att på alla nivåer ställa frågan om vilka 

gemensamma möten vi har, varför vi har dem och vem de berör. Målet för 

en sådan översyn är att man på en enskild arbetsplats bara ska ha gemen-

samma möten som upplevs som meningsfulla av både chef och medarbeta-

re. Den krets som kallas till möten ska också begränsas till de som berörs 

av mötet. 

Vikariat 

Frågan om man kan vikariera inom ramen för sin tjänst avgörs i samband 

med uppdragsdialogen inför kommande verksamhetsår. I den ska anges det 

antal timmar som kan avsättas till vikariat (inkl eventuellt för- och efterar-

bete) för den enskilde arbetstagaren under ett verksamhetsår. Parterna är 

överens om att högst tio timmars vikariat gäller för en heltidsanställd lärare, 

om inte tjänsten utformning i övrigt gör att denna omfattning kan förändras.  

Rättning av nationella prov 

För att fördela den tid som en enskild lärare behöver lägga på att rätta na-

tionella prov, ska man sträva efter att rättningen fördelas mellan alla lärare 

som är legitimerade i aktuellt ämne och för aktuell årskurs. För att säker-

ställa en så rättvis bedömning som möjligt rektor aktivt arbeta för att sam-

rättning sker mellan lärare i olika arbetslag och på olika enheter. I detta 

arbete ger också förvaltningen stöd. 

Om dokumentation 

All dokumentation som arbetsgivaren ålägger lärare ska ske inom ramen 

för den reglerade arbetstiden.  

Parterna är överens om att den dokumentation som lärare behöver göra 

kopplat till uppdraget att undervisa, men också till att vara anställd i Vär-

namo kommun, ska dels vara så begränsad som möjligt, dels ske i en så 

användarvänlig och arbetsbesparande miljö som möjligt.  
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I detta sammanhang är det stöd som ges digitalt väsentligt. Förvaltningens 

digitala stöd måste ha ett kommunövergripande perspektiv, vara användar-

vänligt, stabilt och förlåtande. Förvaltningen måste ge all personal förut-

sättningar att använda det digitala stödet, både genom kompetensutveckling 

och genom tillräcklig tillgång till dessa verktyg. 

Parterna är slutligen överens om vikten av att betygsättande lärare har till-

gång till relevant information om elevernas prestation inför betygssättning-

en. Parterna är dessutom överens om att i en partsammansatt grupp komma 

överens om hur denna dokumentation kan ske på ett sätt som upplevs som 

rimligt ur arbetssynpunkt för kommunens lärare. Speciellt viktigt är att be-

vaka hur dokumentationen görs i de fall den betygssättande läraren inte haft 

eleverna under hela den period som det satta betyget ska spegla. 

Inköp  

Parterna är överens om att ansvar för inköp och beställning, i den mån den 

åligger lärare att göra detta, bör samlas på så få lärare som möjligt på en 

enhet. 

Arbetsuppgifter som inte direkt är kopplade till läraruppdraget 

Lärares har arbetsuppgifter som inte direkt är kopplat till det undervisande 

uppdraget. Parterna är överens om att på förvaltningsnivå arbeta för att des-

sa arbetsuppgifter kan läggas över på annan personal. 

 

Överenskommelsens implementering 

Parterna är överens om att gemensatm implementera denna överenskom-

melse hos kommunens rektorer. 

 

Lösning av tvister 

Vid eventuell oenighet om hur denna överenskommelse ska tolkas, hänskjuts 

tolkning till en partsgemensam grupp som består av förvaltningschefen och 

en representant från respektive lärarförbunds lokalavdelning/ kommunföre-

ning e d. 

 

 

 
 


