
Så här ska det vara
Organisation, planering och förutsättningar ska säkra en  
god arbetsmiljö.

Vad gäller för arbetstiden? 
• Samtliga arbetsuppgifter ska rymmas inom arbetstiden.

• Alla av arbetsgivaren reglerade arbetsuppgifter ska rymmas inom 
den reglerade arbetstiden. 

• Gränser för arbetstiden ska hållas.

• Lärare ska ha rast och ta rast. 

• Övertid, mertid och OB ska ersättas enligt avtal. 

Ett fungerande schema  
• Visar arbetsdagens början och slut samt tid för rast.

• Ger utrymme för alla arbetsuppgifter inom avtalad AT-ram.

• Gör det möjligt att vara förberedd och på plats i tid.

• Gör utrymme för rast och paus enligt arbetstidslagen.

Ha koll på gränserna! 
När din tid är slut  
• Arbetstidslagen.

• Allmänna bestämmelser, Bilaga M, Friskoleavtalet och många fler.

När du riskarar att ta slut   
• Arbetsmiljölagen.

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM, 2001:1) och om organisatorisk och social arbetsmiljö 
(OSA, 2015:4).



Gör det tillsammans
Välj arbetsplatsombud och skyddsombud! 
Planera och organisera hållbart!  
Räkna med allt som tar tid.

Medveten planering 
• Hur mycket arbetstid har vi?

• Hur använder vi den idag?

• Hur skulle vi vilja använda den?

• Vad behöver beaktas när verksamheten organiseras och planeras?

• Vilka ändringar behövs då?

• Hur och när gör vi ändringarna?

• Chefen fastställer planeringen.

Problemlösning   
• Beskriv er vardag, sammanställ och formulera problemställningar-

behov av ändring för individer och av organisation och planering.

• Motivera tydligt.

• Beskriv gärna möjliga lösningar.

• Begär åtgärd/mandat att åtgärda.

• Chefen fastställer förändringen.

När och hur ska vi göra det här?
Några viktiga tillfällen är tjänsteplanering, omorganisation, skydds-
rond, utvecklingssamtal, schemaläggning, i den praktiska planeringen 
och närhelst du behöver få koll.

Använd underlaget för att rätta till det ni kan påverka själva, följa upp i 
arbetsmiljökommittén och vid behov driva genom Lärarförbundet.

Det här insticksbladet hör ihop med foldern Så här får du koll på schema och planering.


