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FÖRÄNDRINGAR I
Samtliga medlemmar, gamla som nytillkomna, hälsas
varmt välkomna till ett nytt läsår. Ett läsår där förändringar av stort och smått står på agendan för de
flesta av oss.
Har Du gjort egna förändringar som byte av
bostadsadress, telefonnummer, e-postadress,
arbetsplats eller är nyanställd ska Du anmäla
förändringarna till vårt kansli i Stockholm. Kontakta
medlemsenheten. Du kan också själv ändra uppgifterna i medlemsregistret via ”ändringsanmälan” som
finns under ”Min sida/Mina uppgifter” på www.lr.se
Har Du frågor gällande ditt medlemskap i Lärarnas
Riksförbund eller a-kassan, AEA? Kontakta även då
medlemsenheten som hjälper Dig med Dina frågor.
Kontaktuppgifter: Tfn 08-613 27 27 eller
e-post: medlem@lr.se

SKOLANS DAG
LR har instiftat Skolans Dag. För att betona alla
elevers rätt till kunskap och en likvärdig skola firar
Lärarnas Riksförbund Skolans Dag för fjärde året i
rad. I år infaller Skolans Dag den 6 september.
Läs mer om Skolans Dag på www.lr.se

REPETITION
Repetition lär ju vara all kunskaps moder.
Ta därför gärna del av texterna nedan. De är hämtade
från Örebro medlemsblad och handlar om lärarlegitimation och arbetstid.

LÄRARLEGITIMATION
Grundregeln för att kunna ansöka om legitimation är
att man har en lärar- eller förskollärarexamen. Man
ska dessutom ha arbetat som lärare alt. förskollärare i
minst ett läsår på heltid eller motsvarande. För de
som tar ut sin examen 1juli 2011 eller senare gäller
att man istället ska göra ett introduktionsår med en
mentor. Därefter ska rektorn alternativt
förskolechefen skriva under ett lämplighetsintyg.
Det finns två typer av legitimation:
• Lärarlegitimation
• Förskollärarlegitimation
På legitimationen kommer det att anges vilken eller
vilka skolformer eller fritidshem, årskurser eller
motsvarande, ämnen eller ämnesområden, som
läraren eller förskolläraren är behörig att undervisa
i. En lärare eller förskollärare kan, utöver sin
behörighetsgivande examen, ha kompletterat med
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ytterligare behörighetsgivande utbildning som kan
ge utökad behörighet.
För att du ska kunna ansöka om lärarlegitimation
behöver du enligt Skolverket följande:
• Examensbevis över avslutad lärar- eller
förskollärarutbildning
• Tjänstgöringsintyg som styrker arbete som lärare
eller förskollärare
• Ev. kompletterande kursintyg för ytterligare
behörighetsgivande utbildning som sökanden vill
åberopa i sin ansökan
• E-legitimation om ansökan görs via webben
• Personbevis om ansökan görs med
ansökningsblankett i papper via posten
Du kan läsa mer om lärarlegitimation på följande
hemsidor:
http://www.lr.se/duidinyrkesroll/skolaiforandring/la
rarlegitimation.4.55a3cce312c2c08e594800025523.
html
http://www.skolverket.se/utveckling_och_bidrag/lar
arlegitimation/2.2820

LÄRARES ARBETSTID
Kommunalt anställda lärare som omfattas av HÖK
10 har 1360 timmar reglerad tid, och det är den tid
som läraren skall stå till arbetsgivarens förfogande.
Resterande arbetstid, den s.k. förtroendearbetstiden
förfogar läraren själv över. Den reglerade arbetstiden läggs ut på 194 arbetsdagar per verksamhetsår. Det innebär att schemalagd arbetstid är ca 35
timmar per vecka. Observera att pauser räknas in i
reglerad arbetstid, men att lunchrast inte räknas som
arbetstid. Detta innebär att lektioner och andra
arbetsuppgifter skall rymmas inom 35 timmar.
Även om det inte finns något avtal om lärares
undervisningsskyldighet i det centrala läraravtalet
menar vi att arbetsgivaren inte har någon rätt att
generellt lägga ut mer undervisning än tidigare.
Avtalet är tydligt med att varje lärares individuella
förutsättningar skall beaktas när tjänsteinnehållet
planeras.

FÖRÄNDRINGAR II
Allt ska göras så enkelt som möjligt,
men inte enklare.
Albert Einstein
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