
Information om personalsystemet VISMA. 

VISMA - ett personalsystem baserat på kollektivavtalen 

• Personalsystem VISMA  

• Baserat på våra kollektivavtal 

• En hjälp - få den ersättning man har rätt till.  

Perioder 

• Läsåret är indelat i fyra avstämningsperioder 

• Period 1)  18 08 10 - 18 10 14    

  antal A-dagar 46  ex. arb.tim  322 

• Period 2)  18 10 15 – 18 12 21      

  antal A-dagar 45   ex. arb.tim  315 

• Period 3)  19 01 07 – 19 03 24   

  antal A-dagar 50   ex. arb.tim  351 

• Period 4)  19 03 25 – 19 06 20   

  antal A-dagar 53   ex. arb.tim  372 

Summa A-dagar och arbetstid:                  194 dagar   1360 h 

 

Planera ditt schema 

• Ett fastlagt kalendarium att planera sitt schema utifrån. 

• Schema ser ofta olika ut mellan lärare.  

• Exempel: Lärare A kanske har 300 h medan lärare B har 340 h i första perioden. Lärare 

B tog emot nya elever som behöver extra stöd i inskolningen på skolan och behöver mer 

tid i början av terminen. Lärare A kommer att ha mer tid period 4 då A har nationella 

prov med sina klasser.  

• Planera över hela året  

• Totala tiden 1360 h 

 

Ordinarie arbetstid 

• I turlistan skapar medarbetaren de turer man kommer att använda sig av i schemat.  

• Under summeringar ser man hur många timmar man lagt ut.  



• 14 dagar innan perioden börjar gälla låses kommande period 

• Inlagt schema utgör ordinarie arbetstid för perioden. Man har start och sluttid för 

veckans dagar. 

• Efter att perioden är låst kan medarbetaren inte ändra i schemat. 

• Förändringar från det ordinarie schemat görs med enstaka ändringar i form av  turbyte 

eller avvikande tjänstgöring. 

 

Turbyte 

• Turbyte genererar ingen extra tid – tid byts mot tid 

• Något man väljer själv om det är möjligt ex vid läkarbesök. Ett turbyte genererar inte 

någon extra tid. Tid byts så att säga mot tid.  

• När arbetsgivaren beordrar dig att ändra din arbetstid 14 dagar innan.  

• Om det trots att arbetsgivaren meddelat 14 dagar innan inte finns möjlighet till turbyte 

blir det avvikande tjänstgöring 

• Viktigt med en dialog med arbetsgivaren. 

• Fylla i kommentarrutan – meddela orsak till turbytet 

• Beviljas av rektor 

 

Avvikande tjänstgöring 

• Något man blir beordrad av sin chef att göra som ligger utanför ordinarie arbetstid och 

generar extra tid. 

• Övertidsersättning reglerar efter periodens slut.  

• Ersättning finns reglerad i kollektivavtalet.  

• VISMA känner då av om det är enkel eller kvalificerad övertid enligt gällande avtal. 

• Lägerskola, Bilaga L 

• Viktigt med en dialog med arbetsgivaren. 

• Fylla i kommentarrutan – meddela orsak till turbytet 

• Beviljas av rektor 

 

Tillägg och avdrag 

• Reseersättning 



• Utlägg för parkeringsavgift (kvitto ska finnas) 

 

Frånvaroanmälan 

• Medarbetaren sjukanmäler sig i VISMA, samt meddelar sin skola att man är sjuk 

• Medarbetaren friskanmäler sig i VISMA  

• Föräldrapenning – de första 120 dagarna är semestergrundande. Rapportera fr.o.m och 

t.o.m samt vilket barn det gäller. 

• VAB – ger tillfällig föräldrapenning 

• Tjänstledighet utan lön 

• Ledighet för studier 

• Kompledighet 

• Enskild angelägenhet 

• Mer info om frånvaroanmälningar finns att läsa i personalsystemet VISMA 

 

Tjänstledigt för fackliga uppdrag 

• Detta görs ej i VISMA 

• Facklig förtroendevald måste finnas registrerad hos arbetsgivare och fackligt förbund. 

• Protokoll på val av ombud lämnas till kommunförening samt att man meddelar rektor 

på berörd enhet.  

• Kommunförening registrerar ombud på kommunens intranät samt till förbundet centralt. 

• Lämna in tjänstledighet i pappersform för fackliga uppdrag, kurser tillsammans med 

kallelse och program som styrker kursens innehåll. 

 

 

 

 

 


