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Lästips: Min arbetstid

Få koll på schema och plane-
ring, upptäck stress i tid och ta 
de steg som krävs för att hinna 
vara lärare. Du hittar flera tips 
på vår webb.

→ lärarförbundet.se/minarbetstid 

Chans till nystart för 
en bra arbetsmiljö!
Nytt verksamhetsår, nya utmaningar och chans till en nystart. Dags att bryta gamla mönster och 
hitta rutiner för en rimlig arbetssituation med utrymme för kreativitet.

Förändra tillsammans!

Innebär planeringen problem  
för en, påverkas ofta fler. Arbeta 
för förändring tillsammans – att 
rätta till en organisation eller en  
arbetskultur ensam är inte lätt! 

Diskutera: 

→ Lägger vi tiden på rätt saker? 
→ Har alla tillräckligt med tid      
     avsatt för att hinna med sina  
     arbetsuppgifter och ta rast  
     och paus? 
→ Kommer planeringen att  
     fungera i praktiken?

I stället för att kopiera papper, 
diska eller jaga vikarier borde 
det vara självklart att varje 
lärare ska få tid till att planera 
och utveckla sin undervisning. 
Men hur blir det möjligt? Vår 
arbetstidsexpert Robban Nils-
son trycker på vikten av att ha 
ett arbetstidsschema som följer 
avtalet.
 
Vad ska rymmas i ett schema? 
– I ett schema ska arbetsupp-
gifterna rymmas – såsom 
undervisning, planeringstid, 
uppföljning, konferenser och 
återhämtning. Gör en analys 
och visa vad som är praktiskt 
möjligt att hinna med inom 
arbetstiden. Om uppdrag eller 
förutsättningar behöver för-
ändras för att planeringen ska 
fungera, behöver du gå igenom 
underlaget med din chef. 

Vad är det som oftast inte 
står med i schemat?
– Ställtid, tid för paus, reflek-
tion, att täcka upp för kollegor 

och sånt som inte kan planeras 
men som tar tid. Om läraren 
inte tar sin rast och paus eller 
har möjlighet att vara på plats 
förberedd och i tid går det ut 
över hälsan och möjligheten att 
vara en bra lärare under hela 
arbetsdagen. 

Vad kan man göra om inte 
tiden räcker till?
– Förutsätt inte att chefen vet 
hur din arbetssituation ser ut, 
utan lyft problemet och 
visa på att arbetstiden 
inte räcker till. I tider 
av lärarbrist är det ex-
tra viktigt att lärares 
arbetstid används för 
läraruppdraget. 

Vilka arbetsupp-
gifter bör inte 
utföras av lärare?
– Det som inte har 
med undervisningen 
att göra – till exempel att 
kopiera papper, ringa in vi-
karier, städa och rapportera 

närvaro. Det är också onödigt 
dyrt att använda lärare till den 
typen av arbetsuppgifter!

Kan lärare vägra utföra en  
arbetsuppgift?
– Nej, det avråder vi bestämt 
ifrån. Peka i stället på riskerna 
för den egna hälsan och för 
barnens utveckling med felak-
tiga prioriteringar. Ombudet 
finns till hands om du behöver 
stöttning!

Behöver läraren vara orolig 
att drabbas lönemässigt om 
hen pekar på problem?
– Flera lärare uttrycker en så-
dan oro men jag har ingen er-
farenhet av att det faktiskt ska 
ha hänt. Att konkret uppmärk-
samma risker för arbetsmiljö 
eller kvalitet ses av de flesta 

som ansvarsfullt och 
professionellt.

Experten 
tipsar!

Robban Nilsson trycker på 
vikten av att ha ett arbets-

tidsschema som följer 
avtalet.

Uppdatera dina uppgifter på ”Min sida”

Kanske har du bytt jobb, fått ny lön eller ska vara föräldraledig?  
Uppdatera dina uppgifter så att din medlemsavgift blir rätt och att vi  
kan nå dig om viktiga händelser och erbjudanden. 

→ lärarförbundet.se/minsida

Samtalscirkel: Heteronormer och öppenhet i vår lärarvardag

Vi byter erfarenheter kring öppenhet, heteronormer, arbetsmiljö och 
eventuella förändringsstrategier med mera. På webben hittar du hös-
tens datum för fysiska träffar och gör din anmälan. Där kan du också 
läsa om vår nya webbcirkel.                         → lärarförbundet.se/hbtcirklar


