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§ 6 b Uppgiftsrelaterad lön för innehavare av speciallärartjänst i gymnasiet
(träder i kraft 1.8.2019)

mom. 1
Grundlönen för lärare i gymnasiet som har speciallärarbehörighet (4 04 04 07 6) är
3857,13 € i dyrortsklass I och 3825,06 € i dyrortsklass II från 1.4.2019.
mom. 2
För en lärare (lönepunkt 4 04 04 07 7) som inte har speciallärarbehörighet, men som har
annan lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller grundläggande utbildning är lönen
högst 5 % lägre än grundlönen enligt mom. 1. För en speciallärare som saknar lärarbehörighet är grundlönen högst 30 % lägre.

Tillämpningsanvisning
Procenttalen för det årsbundna tillägget för speciallärare i gymnasiet enligt § 8 motsvarar
dem för innehavare av studiehandledartjänst i gymnasiet.

§ 13 b Arbetstiden för innehavare av speciallärartjänst med årsarbetstid i gymnasiet
(träder i kraft 1.8.2019)

mom. 1
Den årliga arbetstiden för en speciallärare med årsarbetstid är 1 624 timmar, av vilka 424
timmar är sådant arbete som läraren får välja tid och plats för.
Tillämpningsanvisning
Innan läsåret börjar ska det för läraren fastställas en plan för arbetstidsanvändning som
anger lärarens uppgifter. Sådana uppgifter är bland annat specialundervisning och speciallärarens uppgifter i en konsultativ roll som stöd för ämneslärarna i gymnasiet i anknytning till stöd för de studerandes lärande samt samarbete med elevvården.

Om det under arbetsperioden är nödvändigt att ändra den fastställda planen för arbetstidsanvändning, görs detta genom att arbeten och uppgifter som läraren fått stryks eller
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byts ut. Hur planen har realiserats följs upp och bedöms i slutet av höst- respektive vårterminen.

Den arbetstid som läraren får välja tid och plats för är avsedd för bland annat arbete som
hänför sig till förberedelse av specialundervisning och stöd för de studerandes lärande.

mom. 2
Av den arbetstid för speciallärare som regleras av arbetsgivaren kan högst 30 timmar
förläggas till skolans sommaravbrott, om man kommit överens om detta lokalt med förtroendemannen i fråga.
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