
Jobbar jag för mycket? 

För dig med ferietjänst



Ferietjänst – vad är det?

Baserat på när 
eleverna finns 

på plats

Arbetar in 
ferier

Ungefär samma 
årsarbetstid som 
semestertjänst

Läsår

Styrd ledighet -
ferie och semester



Ferietjänst – vad är det?
• Årsarbetstid

• 1360 timmar reglerad tid, resten förtroendearbetstid

• 194 arbetsdagar

• Beräkningsperioder (finns i många avtal)

För att veta vad som gäller för just dig, ta reda på vad som står i ditt 
kollektivavtal. Du kan kontakta Lärarförbundet om du vill veta mera!

GENERALISERING!



FörtroendearbetstidReglerad tid
• För- och efterarbete

• Spontana föräldra- och elevkontakter
• Egen utveckling

• Undervisning
• Planering
• Utvecklingssamtal
• Kompetensutveckling
• Genomförande och 

rättning av NP
• Omdömen och annan 

dokumentation
• Planerade föräldramöten 

och elevkontakter

För att veta vad som gäller för just dig, 
ta reda på vad som står i ditt kollektivavtal.
Du kan kontakta Lärarförbundet 
om du vill veta mera!



Tid för undervisning

• Ska rymmas inom ramen för den reglerade 
arbetstiden

• Ska planeras så att tid finns för för- och efterarbete

• Ska planeras så tid finns för rast, paus och ställtid

• Ska anpassas efter individens förutsättningar 



Arbetstidslagen

”Rasterna ska förläggas så att arbetstagarna inte 
utför arbete mer än fem timmar i följd”

”Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga 
arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är 
skyldiga att stanna kvar på arbetsstället”

”Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att 
arbetstagarna kan ta de pauser som behövs 
utöver rasterna”



Resurser

• Tillräckligt med tid

• Tillräckliga kunskaper

• Veta vad jag ska göra, på 
vilket sätt och vad jag ska 
uppnå

• Prioritering

• Hjälp och stöd

Balans mellan uppdrag och förutsättningar



Tjänsteplanering/tjänstefördelning

Är grunden för 
schemaläggning och 
planering, den ska 
riskbedömas och förhandlas

När? Inför nytt läsår och 
förändringar i din tjänst

https://www.lararforbundet.se/artiklar/saa-faar-ni-en-bra-tjansteplanering


Schemaläggning

Schemat ska vara gjort med hänsyn 
till: 

Arbetstidsavtal

Arbetstidslagen 

Arbetsmiljölagen
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Vad kan du göra nu? 

Var aktiv och ha koll på din 
tjänsteplanering och ditt schema inför 
nästa läsår

Ring/kontakta oss 0770 - 33 03 03

Ta stöd av ditt ombud, din klubb eller 
avdelning 


