
Vad gäller angående 
arbetstiden?



Så här ska det vara 1

• Arbetet riskerar inte lärarens hälsa (eller leg.)

• All reglerad arbetstid är planerad i ett arbetstidsschema

• Arbetstidsramen hålls - med rast, paus och ställtid

• Allt arbete ryms inom arbetstidens ram

• Läraruppdraget hinns med – med kvalitet

• Övertid är beordrad och ersätts enligt avtal

…arbetsuppgifter är sällan tidsatta



Så här ska det vara 2

• För- och efterarbete – förtroendearbetstid

• Kompetensutveckling, sambedömning, bistå olegitimerade 
kollegor, system och verktyg på jobbet… - reglerad arbetstid 

• Allt arbete ska hinnas med inom arbetstiden



Olika ansvar



Ramar, beslut och ansvar
- ditt och huvudmannens
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Balans med 
arbetstiden 

• Obalans är organisationens problem att lösa

• Ta ditt ansvar – inte huvudmannens

• Prata med kollegor

• Prata med chefen

• Håll gränserna



Det här kan 
du göra som 
lärare

Ha ett arbetstidschema och en planering. 

Följ schema och planering. Ta rast och paus. 
Sluta jobba när arbetstiden är slut.

Säg till när planeringen inte fungerar.
Prioritera och berätta vad du behöver välja bort. 

Utgå ifrån att din tid är fullt planerad.
Tillkommer något behöver troligen annat tas bort.

Försök få samtalen om uppdrag, förutsättningar, lön och  
arbetsmiljö att utgå från samma vardag.

Välj och stötta era ombud

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/skolavtal-21-det-har-kan-du-som-ar-larare-gora
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/skolavtal-21-det-har-kan-du-som-ar-larare-gora#prioritera-och-beratta-vad-du-behover-valja-bort-sag-till-nar-planeringen-inte-fungerar
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/skolavtal-21-det-har-kan-du-som-ar-larare-gora#prioritera-och-beratta-vad-du-behover-valja-bort-sag-till-nar-planeringen-inte-fungerar
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/skolavtal-21-det-har-kan-du-som-ar-larare-gora#valja-och-stotta-era-ombud


Visa verkligheten
- schemakoll och dialogstöd



Beskriv det 
din chef inte 
förstår

• det arbete som krävs för att utföra ditt uppdrag

• allt som tar arbetstid

• däribland det arbete som krävs för att sätta betyg



Samman-
ställ

• undervisning med för- och efterarbete

• sånt som tar tid – (men som man inte alltid 
räknar med)
o paus
o ställtid
o när nåt händer som nån måste ta hand om 
o etc.

• annat arbete – som…



”annat arbete”
• friskvård
• betygsättning
• nationella prov
• mentorskap
• utvecklings- och lönesamtal
• föräldramöten
• pedagogiskt ansvar/utveckling
• elevvård

• lovskola
• läxstöd
• rasttillsyn
• pedagogisk måltid
• praktiska ansvar
• kompetensutveckling
• samverkan/facklig tid
…



Balans i uppdragen????

-arbetstiden

- arbete med
undervisning

-”sånt som tar tid” 
-”annat arbete”

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Nu har ni ett underlag för att bedöma om tjänsteplaneringen är i balans.Ryms alla arbetsuppgifter i ett läraruppdrag med den här planeringen?





Kolla och 
visa om…

• arbetstidsavtalet följs

• tid finns för rast, paus och ställtid

• allt arbete ryms inom arbetstiden

• läraruppdraget hinns med – med 
kvalitet



Så här ska det vara

• För- och efterarbete – förtroendearbetstid

• Kompetensutveckling, sambedömning, bistå olegitimerade 
kollegor, system och verktyg på jobbet… - reglerad arbetstid 

• Allt arbete ska hinnas med inom arbetstiden

- men arbetsuppgifter är sällan tidsatta



Tack!
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