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Nyhetsbrev LR-nytt nr 6 augusti - 2020  
 

 

Nytt läsår – nya utmaningar 

Välkommen tillbaka till en annorlunda skolvardag! 

Vi har fortfarande en pågående pandemi och de riktlinjer och rekommendationer som gällde innan sommarlovet  
står fast. 
Den 15 juni 2020 hävde Folkhälsomyndigheten rekommendationen om distansundervisning. Det innebär att 
kommunens gymnasieskolor kommer att bedriva undervisning på plats, men också ha beredskap för undervisning 
på distans. 
 

Corona 
Har du funderingar/frågor runt Corona och Covid-19 skicka dem till din rektor som sen tar med sig dem vidare till 
verksamhetschef och skolläkare.  
För aktuell information se kommunens intranät. Tillhör du en riskgrupp? Mer info på försäkringskassans och 
folkhälsomyndighetens sidor 
 

Arbetsåret 20/21 
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) 

Håll koll på din arbetstid 
Få koll på ditt arbetstidsschema – steg för steg.  

Använd gärna LR:s arbetstidsverktyg (obs! du måste vara inloggad) 

I verktyget kan du skapa en kalender för din årsarbetstid där du lägger ut dina lov och din sommarferie. 

Kalendern använder du för att planera din årsarbetstid vecka för vecka och för att stämma av att du inte arbetar 

mer än vad du ska göra enligt ditt kollektivavtal. 

Lärare har samma totala årsarbetstid som andra anställda, i genomsnitt 1767 timmar exklusive semester. Av 

dessa 1767 timmar är, i de flesta kollektivavtal, 1360 timmar reglerad arbetstid. Denna tid läggs ut i 

arbetstidsschema och fullgörs i regel på skolan. Resterande tid är oreglerad, så kallad förtroendearbetstid. De 

1360 timmarna reglerad arbetstid fördelas på 194 arbetsdagar, så kallade A-dagar. 

Du kan även använda verktyget för att hålla koll på hur mycket tid du undervisar under läsåret. 

 

Mer om lärares arbetstid  
Bra filmer som lär dig mer om lärares arbetstid finns på LR.se (Obs! du måste logga in) 

 

Boka gratis pensionsrådgivning  
Lärarförsäkringar erbjuder dig gratis pensionsrådgivning om du är medlem i Lärarnas Riksförbund. Mer 

information finns att läsa här 

 

Har du glömt beställa lärarkalender? – klicka här så kommer du till rätt ställe 

 

Viktiga datum för dig som ombud 

Styrelsemöten kl 15-17: den 25 augusti sal 3209 på Ida skola, 22 september och 24 november 

Facklig grundkurs ht 20: dag 1 den 5 okt, dag 2 den 16 nov, dag 4-5 den 12-13 okt 

Utbildning Vrigstad: 14-15 oktober 
 
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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