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§ 1 Overenskommelse

Parterna träffar överenskommelse om allmänna villkor for perioden 1 december 2020 - 30 april 2023
enligt bilaga 1.

Kommittén ena sidan och Samverkansrdet och Vision a andra sidan träffar Overenskommelse om
lOner fOr perioden 1 maj 2020 - 30 april 2023 enligt bilaga 2. Kommittén och AkademikerfOrbunden
träffar Overenskommelse om lOner fOr perioden 1 december 2020 - 30 april 2023 enligt bilaga 2.

Parterna träffar Overenskommelse gllande redaktionella fOrändringar I avtalen Skola/Utbildning
respektive FolkhOgskola enligt bilaga 3.

Parterna träffar Overenskommelse att en frivillig bilaga om alternativ ferielön infOrs I avtal
Skola/Utbildning, bilaga 4, och avtal Folkhogskola, bilaga 5, frn och med den 1 december 2020.
Overenskommelsen omfattar samtliga medlemmar I Bransch Utbildning och Folkbildning,
avtalsomrade Folkhogskola respektive avtalsomrade Skola/Utbildning.

§ 2 Arbetsgrupp avseende utveckling av skolledares arbetsmiljö

Parterna är överens om att inrtta en arbetsgrupp I syfte att undersOka och utveckla skolledares
arbetsmiljO.

§ 3 Arbetsgrupp avseende längre och hllbart yrkesliv

Parterna är överens om att under avtalsperioden inrätta en arbetsgrupp I syfte att diskutera och lyfta

fram goda exempel pa lOsningar fOr att uppn5 ett langre och hailbart yrkesliv.

§ 4 Partsgemensam utbildning

Centrala parter kommer att gemensamt bjuda in arbetsgivare och fackliga representanter for att

informera om kollektivavtalet och de fOrandringar som Overenskommits. Aven samverkansavtalet,
inklusive fOrutsttningar for fackligt arbete, samt lOneavtalet kommer att tas upp vid dessa
utbildningstillfällen. Parterna ansvarar gemensamt fOr 1nneh511, planering och genomforande.

§ 5 Statistikavtal

Parterna r Overens om att revidera och utveckla gailande statistikavtal. Arbetsgivaren bjuder in till
ett fOrsta mOte under fOrsta kvartalet 2021.

§ 6 Ob-ersattning

Parterna är Overens am att den ob-ersttning som ska gälla i avtalen fOrhandlas med Kommunal.

§ 7 Bilagor till detta protokoll

Bilaga 1 - Andringar I de allmänna vilikoren avtal Skola/Utbildning respektive FolkhOgskola.

Bilaga 2 - Overenskommelse am lOner avtal Skola/Utbildning respektive FolkhOgskola.

Bilaga 3 - Redaktionella fOrandringar avtal Skola/Utbildnirig respektive FolkhOgskola.

Bilaga 4 - Skola/Utbildning - Srskilda bestämmelser om arbetstider m.m. for lärare med ferietjänst.

Bilaga 5 - FoikhOgskola - Srskilda bestämmelser om arbetstider m.m. for lärare med ferietjänst.
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§ 8 Förhandlingens avslutande

FOrhandlingarna färklarades avslutade 2020-11-17

Vid protokoUet

Christer Johansson

Justeras

/ Ma s Andersson Per-Olof Sorsell

Heidi Nousiainen Maria Johansson Antonio Ropero
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Bilaga 1 - Allmänna vilikor

Avtal Folkhogskola

§ 7 mom 2 Arbetstid for arbetstagare med Srsarbetstid och ferier

Stycke 1 f5r fly lydelse enligt följande;

"Arsarbetstiden for arbetstagare med ferier är hogst 1 760 timmar per ferielöne5r (Se § 5). Träffas
lokalt kollektivavtal kan arbetstiden forlaggas till 194 dagar.

Ett nytt stycke 4 införs enligt följande:

"Med kompetensutveckling avses insatser som syftar till att utveckla larares form5ga att skapa goda
förutsattningar for deltagarnas lärande genom ökade kunskaper och pedagogisk/didaktisk form5ga
mom sin profession och utveckla arbetsformerna far skolan."

§ 7 mom 5 Ledning och planering av lärares arbetstid

Stycke 3 tillfars ordet "kompetensutveckling" enligt följande:

"Det ska ske en oppen och flexibel dialog kontinuerligt, dock minst en gSng per 5r, mellan
arbetsgivare och lärare om mangden och farlaggningen av arbetsuppgifter vilket inkluderar
fardelning av undervisning, kompetensutveckling, administration samt utvecklingsarbete."

Avtal Skola/Utbildning

§ 7 mom 4 Ledning och planering av Iärares arbetstid

Stycke 1 f5r fly lydelse enligt följande:

"For lärarkollektivet är den framräknande genomsnittliga 5rsarbetstiden, exklusive semestern, hOgst

1 760 timmar under arbetsSret p5 hOgst 194 dagar."

Nuvarande stycke 2 tas bort och erstts enligt följande:

"FOr deltidsanställd lärare proportioneras de 1760 timmarna i relation till anställningens omfattning
och fOrlaggs till hOgst 194 dagar."

Styckena 4-6 tas bort och ersätts av följande:

"FOrdelningen av arbetsuppgifter fastställs av arbetsgivaren efter dialog med berörd lärare. Dialogen

ska ske kontinuerligt dock minst en g5ng per Sr. Dialogen ska inneh511a mangden och fOrlaggningen
av arbetsuppgifter vilket inkluderar fardelning av undervisning, kompetensutveckling, administration
och utvecklingsarbete.

Med kompetensutveckling avses insatser som syftar till att utveckla lärares fOrm5ga att skapa goda

fOrutsattningar for elevernas lärande genom ökade amneskunskaper och pedagogisk/didaktisk
form5ga mom sin profession och utveckla arbetsformerna fOr skolan.

Hansyn ska tas till elevunderlaget, kursens/ämnets sv5righetsgrad, lärarens tid i yrket och Ovriga
arbetsuppgifter som läraren har att utfOra individuelit eller i samverkan. Dialogen ska ocksS 1nneh511a
en diskussion om lärares frihet att självständigt utforma de metoder som leder till m51et.

Lärares arbete kan av arbetsgivaren delvis forlaggas utanfOr den ordinarie arbetsplatsen.
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Anmärkning

Parterna är överens om att arbetstidsfrgorna ska hanteras enlighet med gallande inflytanderegler.

Parterna är ocks överens om att arbetstidens förläggning och arbetstid som fullgors utanför
arbetsp!atsen kan regleras I lokala arbetstidsavtal.

For att stödja lokalt utvecklingsarbete i arbetstidsfrgan 5r de centrala parterna överens om att bist
de lokala parterna om endera parten begar det. Kommer de lokala parterna inte Overens ska frgan

efter begaran avgöras centralt."

Avtalen Skola/Utbild fling och Folkhogskola

§ 8 mom 1:1 Arbete som medför rätt till övertidskompensation

Meningen "Vid berakning av längden av utfört övertidsarbete räknas endast fullgjord halvtimme" fr
fly lydelse enligt följande: "Vid berakning av langden av utfOrt Overtidsarbete räknas p5borjad
halvtimme".

§ 10 mom 3 Ersattning

Meningen" Restidsersttning enligt divisorn 240 betalas fOr hOgst sex timmar per kalenderdygn" fr
fly lydelse enligt fOljande: "Restidsersattnirig enligt divisorn 240 betalas fOr hOgst tta timmar per
kalenderdygn".

§ 14 mom 1 Kort ledighet med Ion

Momentet f5r ny lydelse enligt följande: "Kort ledighet med On kan beviljas fOr del av arbetsdag. I

särskilda fall kan arbetsgivaren bevilja ledighet fOr en eller flera dagar, t ex vid hastigt pkommande
sjukdom hos ngon nra anhorig som bor hemma hos arbetstagaren eller vid ngon nära anhOrigs

fr5nfä11e. Med nära anhOrig avses exempelvis make eller maka, barn, barnbarn, syskon, fOräldrar och
svärfOräldrar.

Besök i hälso- och sjukvrd som syftar till att behIla och 5terstä11a arbetsfOrmgan kan fâ ske p

arbetstid när verksamheten s tiIlter.

BesOk p barnmorskemottagning eller barnavàrdscentral fOr bda fOrldrarna kan f ske p arbetstid
när verksamheten s5 tillter."

§ 15 mom 1:1 Uppsagningstid

Momentet fr ny lydelse enligt fOijande:

"En arbetstagare har följande uppsagningstid, om inte annat fOijer av enskild överenskommelse:

Anställningstid hos a rbetsgiva ren U ppsagningstid

HOgst 2 r

2-4 5r

1 mânad

2 mnader

Mer an 4 r 3 mànader"

§ 15 mom 2:1 Uppsägningstid

FOrsta stycket fr ny lydelse enligt fOljande:

1
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"Vid uppsägning av arbetstagare gäller uppsagningstiderna I LAS (Se tabell nedan), s5vida inte annat

följer av mom 2:3 eller 3:1.

Anstä Uningstid hos a rbetsgivaren Uppsagningstid

Hogst2Sr lmSnad

2-4 Sr 2 mSnader

4-6 Sr 3 mSnader

6-8 Sr 4m5nader

8-10 Sr 5 mSnader

Mer an 10 Sr 6 mSnader

§ 15 - ett nytt moment införs enligt följande:

Mom 5 Avslutande av anställning p5 grund av uppnSdd LAS-Slder

"Oberoende av avtalad uppsägningstid gäller fäljande for tjänsteman som mom en mSnad uppnSr
eller har uppnStt den Sider som anges I 32a § lagen om anställningsskydd:

Anställningen kan av sSväl tjänsteman som arbetsgivare bringas att upphöra genom skriftlig

underrättelse. Anställningen upphör en mSnad efter att underrättelsen lämnats till motparten. Varsel
till facklig organisation behöver inte lämnas. Skriftlig överenskommelse om längre underrättelsetid
an en mSnad kan träffas."

§ 16- paragrafen f5r fly rubrik och lydelse enligt följande:

"Ansökan om lagre sysselsattningsgrad for de som fyllt 65 Sr

I syfte att underlätta for ett langre yrkesliv kan arbetstagare som fyllt 65 Sr ansöka om att

anställningsavtalet ska omregleras till en lägre sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren kan bevilja detta
om verksamheten sS tiliSter. Arbetsgivaren ska p5 begaran skriftligt motivera sitt beslut."
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Bilaga 2 - Loner

Avtal Skola/Utbildning - Samverkansrdet och Vision:

Löneavtalet gäller mellan den 1 maj 2020 - 30 april 2023. Under hela avtalsperioden tillämpas lokal
lonebildning med àrligt lönerevisionsdatum den 1 maj.

Avtal Skola/Utbildning - AkaciemikerfOrbunclen:

Löneavtalet gäller mellan den 1 december 2020 - 30 april 2023. Revisionsdatum den 1 december
2020 och 1 maj 2022. Efter avslutad lönerevision ska summan av de fasta kontanta lönerna hos
Akademikerförbundens medlemmar ha ökat med lagst 3,0 % per den 1 december 2020 respektive
2,4 % per den 1 maj 2022.

Avtal Skola/Utbildning - Overläggning - Lokala parter:

I avsnittet Overlaggning i löneavtalet läggs fäljande till under rubriken Anmarkning:

For Lärarförbundet utgör ombud/klubb lokal part. Saknas lokal facklig representation utser

Lärarförbundets riksorganisation företrädare.

For Lärarnas RiksfOrbund utgör LR-förening lokal part.

Avtal FolkhOgskola - Samverkansrdet och Vision:

Under hela avtalsperioden tillämpas lokal lOnebildning. Revisionsdatum 2020 är 1 maj eller annat

datum de lokala parterna kommer överens om. lngen stupstock. FOr 2021 och 2022 är
lOnerevisionsdatum den 1 maj. Anmärkning: FOr 2021 och 2022 galler dold stupstock I enlighet med
market for de fall de lokala parterna efter central konsultation inte kan komma överens.

Avtal Folkhägskola - AkademikerfOrbunden:

LOneavtalet gäller mellan den 1 december 2020- 30 april 2023. Revisionsdatum den 1 december
2020 och 1 maj 2022. Efter avslutad lOnerevision ska summan av de fasta kontanta lOnerna hos
AkademikerfOrbundens medlemmar ha ökat med lägst 3,0 % per den 1 december 2020 respektive

2,4 % per den 1 maj 2022.

Avtal FolkhOgskola - Overläggning - Lokala parter

I avsnittet Overlaggning i lOneavtalet laggs fOljande till under rubriken Anmärkning:

FOr LararfOrbundet utgOr ombud/klubb lokal part. Saknas lokal facklig representation utser

LärarfOrbundets samrdsavdelning FolkhOgskola fOretradare.

FOr Lärarnas RiksfOrbund utgOr LR-fOrening lokal part.
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Bilaga 3

Redaktionella färändringar

I § 2 i respektive avtal gors forandringar for att fortydliga reglerna kring provanställning enligt
fo Ija nde:

Mom 1 lillsvidareanstallning

En anstallning gller tills vidare om inte annat överenskommits. Vid behov av nyanstallning ska
arbetsgivaren prova om redan anställd arbetstagare - som anmält intresses till ökad sysselsttning -

kan erbjudas detta.

Mom 2:1 Provanställning

Provanställning kan ings i hogst sex m5nader I enlighet med lagen om anställningsskydd (LAS).

Mom 2:2 Provanställning for vissa befattningar

Vid tillsvidareanstallning pa befattning som rektor eller motsvarande befattning direkt understhlld
styrelsen, dâ arbetsgivaren finner det nodvandigt pa grund av särskilda omstandigheter, exempelvis
när tidigare chefserfarenhet saknas, kan anstllningen inledas med provanstallning under hogst tolv
manader.

For denna form av provanstallning gäller att underrättelsetiden fOr att avbryta provanstallningen i
fOrvag eller tidsfristen for att ge besked om att provansthllningen inte ska överga i en
tillsvidareanstallning är tre m5nader fOr arbetsgivaren och en manad for arbetstagaren.

§ 13 Föräldralön

Som en följd av att fOräldraledighetsreglerna for alla anställda harmonieras tas mom § 13 lb, 2b och
3b i bort i b5da avtalen. Rubrikerna i mom la, 2a och 3a redigeras och momentens numrering ändras
till 1, 2 och 3.

§ 15 Uppsagning

§ 15 mom 1:3 tas bort. lnnehâllet flyttas till § 15 mom 1:1, med den skillnaden att regeln galler alla
anställda.

I § 15 i respektive avtal införs regeln gallande anställnings upphOrande nr anstlId fatt rätt till hel
sjukersattning I ett nytt moment 4 som f5r fOljande lydelse:

Mom 4 Avslutande av anställning p g a rätt till hel sjukersattning

"Vill en arbetsgivare att en arbetstagare ska lämna sin anstallning i samband med att arbetstagaren
enligt SocialfOrsakringsbalken (2010:110) far rätt till hel sjukersattning som inte r tidsbegransad ska
arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta sa snart arbetsgivaren har fatt kännedom
om beslutet om sjukersttning."

Bilaga 3 Skola/Utbildning och Bilaga 4 Folkhögskola

Bilaga 3 till avtalet Skola/Utbildning och bilaga 4 till avtalet FolkhOgskola upphOr. Uppsgningstider
enligt LAS fOrs in under § 15 Uppsägning i respektive avtal. Reglerna gallande 67-aringar tas bort.

Nuvarande § 16 Giltighetstid blir § 17 Giltighetstid.
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Bilaga 4

Bilaga till avtal Skola/utbild fling

Sãrskilda bestãmmelser om arbetstider m.m. far Iärare med ferietjänst

Definitioner

Verksamhetsr är den tidsperiod cm tolv m5nader, sorn forflyter frn medic augusti till rnotsvarande
datum följande host. Med medio augusti avses det datum i mitten av augusti arbetsgivaren beslutat
att verksamhetsret ska börja.

Arbetsàr är den tidsperiod under verksamhetsret som läraren är tjanstgOringsskyldig.

Ferier är den del av verksamhets5ret scm läraren inte är tjänstgOringsskyldig.

Arbetstid

FOr lärarkollektivet är den framräknande genomsnittliga 5rsarbetstiden, exklusive semestern, hOgst 1

760 timmar under arbets5ret p 194 dagar.

For deltidsanställd Iärare proportioneras de 1760 timmarna i relation till anstallningens omfattning
och fOrläggs till hogst 194 dagar.

Inom ramen fOr den totala arbetstiden ska Iärare fOrutom undervisning inklusive fOrberedelse- och
avslutningsarbete fullgOra administrativa uppgifter samt de uppgifter i Ovrigt scm fOljer av skolans
verksamhet. Det är angeläget att balans och jämn fOrdelning efterstrvas mellan de olika mornenten.

FOrdelningen av arbetsuppgifter fastställs av arbetsgivaren efter dialog med berOrd lärare. Dialogen

ska ske kontinuerligt dock rninst en gang per ar. Dialogen ska innehalla mangden och fOrläggningen
av arbetsuppgifter vilket inkluderar fOrdelning av undervisning, kompetensutveckling, administration
och utvecklingsarbete.

Med kern petensutveckling avses insatser scm syftar till att utveckla lärares f0rm5ga att skapa goda
fOrutsattningar fOr elevernas lärande genom ökade amneskunskaper och pedagogisk/didaktisk
form5ga mom sin profession och utveckla arbetsformerna for skolan.

Hänsyn ska tas till elevunderlaget, kursens/ämnets sv5righetsgrad, lärarens tid i yrket och Ovriga
arbetsuppgifter scm läraren har att utfOra individuellt eller I samverkan. Dialogen ska ocks5 innehâlla
en diskussion om lärares frihet att sjálvständigt utforma de rnetoder som leder till malet.

Lrares arbete kan av arbetsgivaren delvis fOrläggas utanhOr den ordinarie arbetsplatsen.

Anmarkning

Parterna är Overens om att arbetstidsfragorna ska hanteras i enlighet med gallande inflytanderegler.

Parterna är ocksa Overens om att arbetstidens fOrlaggning och arbetstid som fuligOrs utanfOr
arbetsplatsen kan regleras i lokala arbetstidsavtal.

FOr att stOdja lokalt utvecklingsarbete i arbetstidsfr5gan ar de centrala parterna Overens cm att bista
de lokala parterna om endera parten begar det. Kommer de lokala parterna inte överens ska fragan
efter begäran avgOras centralt.
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Overtidskompensation

Overtidskompensation/mertid galier ocks5 Iärare med ferietjänst.

Sjuklönens storlek

For lärare med ferieanstäilning beräknas frSnvaro hel dag som 8 timmar vid heltidsanställning.

Semester

For Iärare utgör verksamhets5ret semester5r som tillika är intjänande5r om inte annat

överenskommes lokalt.

For lärare ska semesterlagen/avtalet tillkommande semesterledighet anses forlagd till tid räknat fr5n
och med första vardagen av den langsta ferieperioden, som infaller p5 sommaren om inte annat

överenskoms i lokalt kollektivavtal.

Arbetstagare med ferier, som p5 grund av sjukdom eller arbetsskada inte kunnat erh5lla den
semesterledighet vederbörande är berattigad till och som gjort framstailning utan dröjsm51 om
utbyte av ledigheten, kan f5 semesterledigheten forlagd till nästkommande arbets5r. S5dan ledighet

p5verkar inte ferielöneintjänande.

Lrare med ferieanstallning äger inte rtt att spara semesterdagar.

Ferielän

Under jul- och sommarferie utbetalas ferielän. Ferielönen är densamma som m5nadslönen om
lraren inte varit fr5nvarande av annan anledning an s5dan som enligt § 17, 17a och 17b
semesterlagen är semesterlonegrundande.

Om läraren varit frSnvarande av anledning som inte är semesterlonegrundande, eller har varit
anställd del av 5r, beräknas ferielönen enligt följande:

¯ lntjänande hel kalenderm5nad 26,3 % av en m5nadslön

¯ lntjänande hel dag 1,25 % av en mSnadslön

Om iäraren har varit frSnvarande under högst 60 kalenderdagar av anledning som inte är
semesterlonegrundande gors istället ett löneavdrag fr5n ferielönen enligt:

¯ Fr5nvaro hel kalendermSnad med 26,3 % av en m5nadslön

¯ Fr5nvara hel arbetsdag med 1,25 % av en m5nadslän

Anmärkning

Loneavdrag overstigandeen halv m5nadslön fördeias p5 flera loneutbetalningstillfallen. Om

arbetstagaren varit fr5nvarande hela arbets5ret av annan anledning an s5dan som enligt § 17, 17a

och 17b semesterlagen är semesterlonegrundande utges ingen ferielön.

Ledighet med sjukpenning m m under ferieperioden

Vid ledighet under ferieperioden med sjukpenning, föräldrapenning, graviditetspenning eller
rehabiliteringspenning beh5ller läraren ferielönen.

Infaller sjukloneperiod enligt lag om sjuklön under de första
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- 36 kalenderdagarna (vid 25 dagars semesterrätt)

- 44 kalenderdagarna (vid 31 dagars semesterrätt)

- 45 kaienderdagarna (vid 32 dagars semesterrätt)

av sommarferieperiod som ocks5 utgör semesterledighet utges sjuklön berknad p ferielän.

Om arbetstagaren Iämnar ansta!Iningen under verksamhetsret ska ferielön och semestertillagg

beräknas och utbetalas.

Anmärkning

Under ett verksamhetsr fr inte mnadsIön, ferietön plus semestertillägg överstiga tolv
m5nadslöner plus semestertillägg.

Andrad sysselsättningsgrad

Andras sysselsättningsgraden under arbets5ret ska ferieiönen beräknas p den genomsnittliga
sysselsattningsgraden under arbetsàret. Genomsnittet framräknas p grundval av antalet
kalenderdagar under arbets5ret, varunder arbetstagaren haft de olika sysselsattningsgraderna.

Detsamma gaiter vid partiell tjänstledighet utan Ion scm inte är semesterlanegrundande.

1,
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Bilaga 5

Bilaga till avtal Folkhogskola

Särskilda bestãmmelser om arbetstider m.m. for Iärare med ferietjänst

Definitioner

Verksamhetsr är den tidsperiod om tolv mnader, som förflyter fran medio augusti till motsvarande
datum följande host. Med medio augusti avses det datum i mitten av augusti arbetsgivaren beslutat
att verksamhetsâ ret ska börja.

Arbetsr är den tidsperiod under verksamhets5ret som läraren är tjanstgoringsskyldig.

Ferier är den del av verksamhetsàret som läraren inte r tjanstgoringsskyldig.

Arbetstid

Enligt aktuellt/gallande lokalt avtal

Arbetstagare med ferier har en rsarbetstid om hogst 1 760 timmar. Arsarbetstiden fullgOrs under 32

-44 veckor per r eller efter lokal Overenskommelse 194 dagar.

ArslOnen ska fördelas jämnt Over verksamhetsrets tolv mânader.

FOr deltidsanställd lärare proportioneras de 1760 timmarna i relation till anstllningens omfattning

och fOrläggs till hOgst 194 dagar.

Ledning och planering av lrares arbetstid

Lärarnas främsta uppgifter är att undervisa, vagleda, strukturera och utveckla deltagarnas

lärandeprocesser. Lärares arbete är starkt individualiserat och kan skifta beroende av

deltagargruppers sammansttning och fOrutsättningar for skolarbetet.

Inom ramen fOr den totala arbetstiden ska lrare, förutom undervisning inklusive fOrberedelse- och
avslutningsarbete, fullgOra socialpedagogiska och administrativa uppgifter samt de uppgifter i övrigt

som följer av skolans verksamhet. Det är angeläget att balans eftersträvas mellan de olika

arbetsmomenten.

Det ska ske en öppen och flexibel dialog kontinuerligt, dock minst en gng per r, mellan arbetsgivare

och lärare om mangden och fOrlaggningen av arbetsuppgifter vilket inkluderar fordelning av

undervisning, kompetensutveckli ng, ad ministration samt utvecklingsa rbete.

Med kompetensutveckling avses insatser som syftar till att utveckla lärares formga att skapa goda

fOrutsattningar for deltagarnas lärande genom ökade kunskaper och pedagogisk/didaktisk fOrmga

mom sin profession och utveckla arbetsformerna fOr skolan.

Underlag fOr dialogen kan best av deltagarunderlaget, kursens sv5righetsgrad, lärarens tid i yrket

och Ovriga arbetsuppgifter som läraren har att utfOra individuellt eller i samverkan.

Dialogen ska ocks innehlla en diskussion om lrarens frihet att självständigt utforma de metoder

som leder till m5let.

Lrares arbete kan av arbetsgivaren delvis fOrlggas utanfOr den ordinarie arbetsplatsen.
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Anmärkning

Parterna är överens om att arbetstidsfr5gorna ska hanteras enlighet med gäUande inflytanderegler.

Parterna är ocks5 överens om att arbetstidens forläggning och arbetstid som fullgors utanför
arbetsplatsen kan regleras I lokala arbetstidsavtal.

Far att stödja lokalt utvecklingsarbete arbetstidsfr5gan är de centrala parterna överens om att bistS
de lokala parterna om endera parten begär det. Kommer de lokala parterna inte överens ska frSgan
efter begran avgöras centrait.

Overtidskompensation

Overtidskompensation gäller ocks5 heltidsanställd lrare med ferietjnst.

Sjuklönens storlek

For lärare med ferieanstallning beräknas fr5nvaro hel dag som 8 timmar vid heltidsansthllning.

Semester

For lärare utgör verksamhets5ret semester5r som tillika är intjänande Sr om inte annat

överenskommes.

For larare ska semesterlagen/avtalet tilikommande semesterledighet anses fOrlagd till tid räknat fr5n
och med första vardagen av den langsta ferieperioden, som infaller p5 sommaren om inte annat

överenskoms i lokalt kollektivavtal.

Arbetstagare med ferier, som p5 grund av sjukdom eller arbetsskada inte kunnat erh511a den
semesterledighet vederbOrande r berattigad till och som gjort framstallning utan dr0jsm51 om
utbyte av ledigheten, kan f5 semesterledigheten fOrlagd till nastkommande arbetsSr. S5dan ledighet
p5verkar inte ferielOneintjänande.

Lärare med ferieanstallning äger inte rätt att spara semesterdagar.

Ferielön

Under jul- och sommarferie utbetalas ferielön. Ferielönen är densamma som m5nadslOnen om
läraren inte varit fr5nvarande av annan anledning an s5dan som enligt § 17, 17a och 17b
semesterlagen är semesterlOnegrundande.

Om läraren varit fr5nvarande av anledning som inte är semesterlOnegrundande, eller har varit
anställd del av 5r, beräknas ferielOnen enligt följande:

¯ Intjänande hel kalenderm5nad 26,3 % av en m5nadslOn

¯ Intjänande hel dag 1,25 % av en m5nadslOn

Om läraren har varit frSnvarande under hogst 60 kalenderdagar av anledning som inte är
semesterlonegrundande gOrs istället ett lOneavdrag frSn ferielOnen enligt:

¯ Fr5nvaro hel kalenderm5nad med 26,3 % av en m5nadslOn

¯ Fr5nvara hel arbetsdag med 1,25 % av en m5nadslOn
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Anmärkning

Loneavdrag överstigande en halv m5nadslön fördelas p5 flera Ioneutbetalningstillfällen. Om
arbetstagaren varit frSnvarande hela arbetsSret av annan anledning an s5dan som enligt § 17, 17a
och 17b semesterlagen är semesterlonegrundande utges ingen ferielön.

Leclighet med sjukpenning m m under ferieperioden

Vid ledighet under ferieperioden med sjukpenning, foräldrapenning, graviditetspenning eller
rehabiliteringspenning beh511er lararen ferielönen.

Om inte annan forlaggning av semester överenskommits lokalt infaller sjukloneperiod enligt lag om
sjuklön under de första

- 36 kalenderdagarna (vid 25 dagars semesterrätt)

- 44 kalenderdagarna (vid 31 dagars semesterratt)

- 45 kalenderdagarna (vid 32 dagars semesterrätt)

av sommarferieperiod som ocks5 utgör semesterledighet utges sjuklön beraknad p5 ferielön.

Anmarkning

Under ett verksamhets5r f5r inte m5nadslön, ferielön plus semestertillägg överstiga tolv
m5nadslöner plus semestertillagg.

Andrad sysselsättningsgrad

Andras sysselsattningsgraden under arbets5ret ska ferielönen beräknas p5 den genomsnittliga
sysselsättningsgraden under arbets5ret. Genomsnittet framräknas p5 grundval av antalet
kalenderdagar under arbets5ret, varunder arbetstagaren haft de olika sysselsattningsgraderna.

Detsamma galler vid partiell tjanstledighet utan Ion som inte ar semesterlOnegrundande.

.1.


