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Sjukskriven i sommar – vad gäller? 
Om du blir sjukskriven under ferien betalas din intjänade ferielön ut som vanligt. Utöver ferielönen betalar 
arbetsgivaren sjuklön under de första två veckorna av sjukskrivningen. Därefter tar Försäkringskassan över och 
betalar sjukpenning. Du kan alltså få ferielön och sjuklön/sjukpenning samtidigt om du är sjuk under 
semesterperioden. Det innebär att om du under det kommande läsåret tar ut de semesterdagar som du missade 
för att du var sjuk, så blir de obetalda eftersom du redan har fått ferielön utbetald för dem. 
 

Nyheter kring A-kassan 
Nu har fler lärare möjlighet att få ersättning från a-kassan. Från och med den 1 juni 2020 kan även lärare anställda 
med ferier och uppehåll få ersättning under sommaren. Läs mer här 
 

Samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare 
Statsbidrag för karriärsteg för lärare (pott 1), statsbidrag för karriärsteg för lärare i utanförskapsområden (pott 2) 
och statsbidrag för skolledare och extra karriärtjänster ersätts från och med 1 juli 2020 och uppgår i ett samlat 
statsbidrag. 
Bidragsramen för bidragspott 2 gäller för skola som har särskilt svåra förutsättningar med beaktande av elevernas 
socioekonomiska bakgrund och som har minst 50 elever. 
En förstelärare i bidragspott 1 ska få en löneökning med minst 5 000 kronor per månad. I bidragspott 2 ska läraren 
få en löneökning med minst 10 000 kronor. För lektorer ska löneökningen i bidragspott 1 vara minst  
10 000 kronor och för bidragspott 2 minst 15 000 kronor.  
Det pågår ett arbete på förvaltningen om hur förstelärare i de olika potterna, anställda from 1/7 2020, kommer 
att förordnas.  
I Jönköping har vi möjlighet att söka bidrag för 220 st pott 1-lärare och 15 st pott 2-lärare skolor. 
Pott 2 skolor är: Bäckadalsgymnasiet RO 2, Råslättsskolan och Österängsskolan  
 

Ny biträdande grundskolechef Jönköpings kommun 
Pelle Nilsson från Falköping har nu tillträtt tjänsten som biträdande grundskolechef. Pelle har tidigare 
arbetat som utvecklingsledare vid Karlstad Universitet, där han bl a arbetat med rektorsprogrammet 
och med Samverkan bästa skola.  
 

Ny grundskolechef Jönköpings kommun 
I juli tillträder Charlotte Olsson, från Karlstad, tjänsten som grundskolechef i Jönköping. Charlotte har 
bakgrund som bl a utvecklingsledare med inriktning mot skola i Karlstad kommun, rektor, IT-chef och 
som verksamhetschef för grundskolan i Karlskogas kommun.  

 

Arbetsåret 20/21 
Få koll på ditt arbetstidsschema – steg för steg. Glöm inte göra planeringen i Visma. 
Period 1: 2020-08-11 – 2020-10-09 (44 dagar) Period 2: 2020-10-12 – 2020-12-22 (47 dagar) 
Period 3: 2021-01-07 – 2021-03-19 (47 dagar) Period 4: 2021-03-22 – 2021-06-17 (56 dagar) 
Höstterminen: 2020-08-20 – 2020-12-22 (84 dagar) Vårterminen 2021-01-07 – 2021-06 11 (99 dagar) 
 

Nominera till hälsofrämjande utmärkelser – läs mer här 

 

Beställ lärarkalender – klicka här så kommer du till rätt ställe 
 

Kontakta oss  

Lisbeth Ritzman, ordförande & kommunombud 070-610 88 14  
Susanne Axfors, vice ordförande & bitr kommunombud 070-243 89 91  
Anders Carlsson, huvudskyddsombud & bitr kommunombud 070-373 94 69  
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