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Då behöver du läsa den här.
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Våren 2017 inledde Borlänge 
kommun, tillsammans med 
ytterligare huvudmän i och 

utanför Dalarna, ett samarbete 
med Högskolan Dalarna med 

målet att öka antalet behöriga 
lärare i våra skolor. 

Utifrån en noggrant genomförd 
inventering bestämde vi oss för 

att erbjuda två unika vägar för 
studiemotiverade att ta lärar-

examen; Arbetsintegrerad KPU 
och Grundlärarprogrammet. 

Gemensamt för dessa är 
kombinationen av studier 

och arbete med lön.

-3-



Om utbildningsformen
De arbetsintegrerade utbildningarna innebär att huvudmannen erbjuder 
arbetstagaren/studenten en visstidsanställning som obehörig lärare 
enligt skollagen. Parallellt med arbetet studerar arbetstagaren grundlärar-
programmet eller arbetsintegrerad KPU hos Högskolan Dalarna.

Villkor
Arbetstagaren förväntas fullfölja sina studier enligt högskolans regel-
verk och arbeta deltid inom huvudmannens organisation. Den lön som 
arbetstagaren erhåller från huvudmannen under avtalstiden utbetalas 
under förutsättning att arbetstagaren förbinder sig att iaktta i detta 
avtal angivna villkor. Avtalet, som ingås av huvudman och arbetstagare 
sträcker sig från datumet för aktuell terminsstart och tolv månader 
framåt. Avtalet ska därefter förnyas om båda parter är överens.

Under förutsättning att det saknas legitimerade lärare att anställa har 
arbetstagaren enligt avtalet företräde till anställning framför andra 
som saknar legitimation, under förutsättning att övriga avtalsvillkor 
är uppfyllda.

Studie- och arbetstid
Anställningen är en heltidsanställning som består av arbetsintegrerade 
studier med en studietakt på 75% samt 50% som lärare. Andelen lärar-
arbete respektive studier kan variera under avtalets gång beroende på 
studiebelastningen och behovet i verksamheten. Sammantaget ska tiden 
motsvara det som föreskrivs i arbetstidslagen, regelverket arbetsmiljö-
lagen, samt inrymmas inom arbetstiden enligt upprättat avtal.

Arbetstiden fördelas lika mellan arbete och utbildning, det gäller även 
förtroendetiden. Dock kan studenten under tider av hög belastning 
behöva använda tid på lov för att klara utbildningen. Detta ska enligt 
avtalet kompenseras på tid som anses lämplig.

Länk till avtalet i sin helhet finns på sidan 14.
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Lov, ledighet och semester
Studenten tjänar under sitt år in den ledighet som lärare normalt har 
i sin ferietjänst. Det vill säga, ledighet under höstlov, jullov, sportlov, 
påsklov och sommarlov samt övriga dagar, med samma villkor som en 
lärare i normal tjänst.

Arbetstagaren får ferietjänst som arbetstidsreglering till sin anställning. 
Det är arbetstagarens eget ansvar att vara insatt i förutsättningarna.

Lön
Arbetstagaren erhåller lön om minst 18.000 kronor per månad under 
avtalstiden. Lönen sätts individuellt och differentierat utifrån arbets-
tagarens kompetens och erfarenhet. Lönen förutsätter att studier 
bedrivs enligt studieplan och att arbete utförs under avtalstiden.

Huvudmannens åtagande
Huvudmannen åtar sig att leda och fördela det arbete som arbetsta-
garen ska utföra under avtalstiden samt utse en kontaktperson tillika 
lärare inom verksamheten.

Huvudmannen åtar sig att, tillsammans med Högskolan Dalarna, under 
de sista månaderna av varje avtalsperiod att utvärdera genomförda 
studier och arbete. Utvärderingen ligger till grund för upprättande av 
nytt avtal för nästkommande tolv månader.

För att skapa goda förutsättningar att arbetet som lärare och utbildningen 
stödjer varandra eftersträvas att arbetstagaren är knuten till samma 
skola under hela studietiden. Verksamhetens behov  kan dock med-
föra byte av arbetsplats. Om det blir aktuellt ska dialog först ske med 
arbetstagaren och dess fackliga organisation.
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Rekryteringen
Rekryteringen av studenter/arbetstagare påbörjas tidig vår för start 
kommande höst. Den sökande ansöker både till Högskolan Dalarna 
och till huvudmannen. En anställning i kommunen förutsätter antagning 
till avsett program på högskolan. 

1. Kartläggning av vakanta tjänster i kommunen

Vi rekryterar mot vakanta tjänster i kommunen. Så långt det är möjlig ska 
tjänsterna matchas mot utbildningsalternativen:
Grundlärarprogrammet, åk 4-6, med inriktning Ma-NO alternativt SO.
Arbetsintegrerad KPU, undervisning på högstadiet eller gymnasiet i 
de ämnen man studerar.

2. Annonsering

Platsannons publiceras för ansökan till tjänst i Borlänge kommun. 
I det här skedet söker man till kommunen, inte till en specifik skola.

3. Första gallring

Den första gallringen sker när antagningen till Högskolan Dalarna är 
klar. Genomförs centralt av HR-kontoret.

4. Uttagsprocess

En rekryteringsgrupp, bestående av rektorer, planerar och genomför 
intervjuer samt tar referenser på de sökande. Rekryteringsgruppen 
utser tillsammans vilka som ska anställas och fördelar sedan de sökande 
utifrån lämpliga tjänster.

5. Anställning

Rektor på avsedd skola sköter anställnings- och avtalsförfarandet.
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Rektors ansvar och uppdrag
Liksom med all annan personal behöver du bilda dig en uppfattning om 
den anställde och kunna genomföra medarbetar- och lönesamtal. Det är 
bra om du gör lektionsbesök och har samtal med studenten som anställd. 
Tänk också på att det kan uppstå situationer där du som chef behöver äga 
förstahandsinformationen. 

Mentor
Utöver VFU-handledare, kan en mentor göra stor skillnad för studenten. 
Mentorns uppgift är att ge stöd i det dagliga arbetet samt finnas till hands 
för kollegial reflektion. Viktigt är att vare sig mentor eller VFU-handledare 
ses som en ersättare för dig som chef, eftersom du har det övergripande 
ansvaret för att studenten fullgör sitt anställningskontrakt och genomför 
sitt arbete på det sätt ni förväntar er.

 

Om det uppstår situationer där en student exempelvis kränker elever 
eller har ett  beteende som inte är acceptabelt, är det viktigt att du 
dokumenterar och bildar dig en uppfattning om situationen. 

Om personen visar sig vara olämplig som lärare och dina insatser eller 
handlingsplaner inte räcker till, ska du omgående kontakta högskolan 
samt vidta de åtgärder som åligger oss som arbetsgivare. 

Det är som vanligt viktigt att du dokumenterar samt har kontakt med 
HR-kontoret.
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VFU och återkoppling till högskolan
Under utbildningsperioden genomgår studenten VFU som ska hanteras 
av en VFU-handledare på skolan. Målet är att man genomför sin VFU i 
inom ramen för sin tjänst. För ett lyckat resultat är det därför en förut-
sättning att du har VFU-handledare på skolan.

Var uppmärksam på studentens arbetsbörda
Om arbetsbelastningen verkar vara hög för studenten kan det vara ett 
tecken på att också studiebelastningen är det. Det är därför viktigt att 
vara uppmärksam på studentens önskemål under vissa perioder. En 
klok idé kan vara att redan vid tjänstens början ha en dialog kring vilket 
stöd studenten tror sig behöva under särskilt ansträngda perioder.

Med tanke på den periodvis höga belastningen rekommenderas inte 
att studenter fungerar som mentorer, i synnerhet inte under första och 
kanske även det andra året. Om det är möjligt att helt undvika mentor-
skap under utbildningen är det att föredra.

Avbrott
Om arbetstagaren på eget initiativ avslutar sin anställning under på-
gående avtalstid gäller uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal. 
Arbetstagaren förbinder sig därmed att arbeta heltid som lärare under 
uppsägningstiden.

Om arbetstagaren avbryter sina studier ska arbetstagaren skriftligen 
underrätta sin närmaste chef inom en vecka från den dag utbildningen 
avbrutits. Därmed övergår sysselsättningen till heltidsarbete som 
lärare inom huvudmannens utbildningsorganisation under resterande 
tid av avtalet.

Fortsättning på nästa sida.
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Om det uppstår problem
Om du eller någon annan upptäcker att studenten inte är lämplig som 
lärare är det viktigt att du för en dialog med studenten, dels genom 
mentor och VFU-handledare. Det är viktigt med dialog och att  eventuella 
åtgärder sätts in i tid, både för vår och för studentens skull.

Misskötsel och arbetsrätt
Dokumentation av misskötsel är oerhört viktig för att du som chef ska 
kunna genomföra den process som är nödvändig. Du ska ta kontakt 
med HR-kontoret i de fall du anser att en varning behöver utfärdas eller 
när anställningen behöver avslutas på grund av missförhållanden.

Uppföljning och åtgärdsplan
Om det är möjligt ska du upprätta en åtgärdsplan för att komma till-
rätta med eventuella problem och ha kontinuerlig uppföljning så att 
planen följs och har önskad effekt. I planen kan du ta hjälp av HR-kontoret 
eller andra specialister för att stödja den anställde att komma tillrätta 
med det ni kommit överens om i planen. Det kan röra sig om samtal 
eller deltagande i kompetensutvecklande åtgärder eller att ta emot 
coachning och dylikt.

Avslut av tjänst
I de fall en tjänst ska avslutas ska avsedda lagar och avtal följas.
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Vi har förmånen att få 
ha framtidens lärare i 
klassrummet redan nu.”

”

”Vi har förmånen att få ha framtidens 
lärare i klassrummet redan nu. Hur vi tar 
hand om dem är avgörande för lärarens 
utveckling och vår möjlighet att behålla 
kompetensen hos oss. Du som rektor är 
en av de viktigaste personerna för att vi 
ska lyckas med det. Tveka inte att höra 
av dig om du behöver stöd i ditt arbete.”

/Lars Walter, chef för bildningssektorn
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Efter avslutad utbildning
Vår strävan är förstås att studenterna ska vara kvar hos oss. Efter full-
gjord utbildning ska vi därför alltid erbjuda studenten en tillsvidare-
tjänst i kommunen, givet att lärarlegitimation finns. Det är studenten 
själv som söker om lärarlegitimation. 

För att vi ska skapa de bästa förutsättningarna är det viktigt att du som 
rektor meddelar dina planer kring rekrytering i god tid. Det är särskilt 
viktigt i de fall du inte har för avsikt att anställa den nya läraren, efter-
som andra skolor då kan ges möjlighet att rekrytera istället.

Exempel
Studenten avslutar studierna till årsskiftet, anställningskontraktet skrivs 
om till en tillsvidaretjänst så fort behörighet och legitimation är klar. 
Om du inte kan erbjuda en tjänst, meddela genast rektorsgruppen, 
helst i början av terminen. Då ökar vi chansen att tillsätta behöriga 
lärare i andra skolor.
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Viktiga länkar

 

UTBILDNINGEN

 

ANTAGNINGSKRAV

Grundlärarprogrammet

Högskolans information om arbetsintegrerade lärarutbildningar 

 

Arbetsintegrerad KPU

 

REKRYTERING OCH ANSTÄLLNINGSFÖRFARANDE

Borlänge kommuns information om arbetsintegrerade lärarutbildningar
 

Grundläggande behörighet för högskolestudier 

Förkunskapskrav för behörighet 6b
 

Förkunskapskrav 

Styrdokument, anställning och lönesättning 

Samarbetsrum för lagar och avtal* 

Bilaga till anställningsavtal - i samarbetsrum* 

* Tillgång till samarbetsrum ges av Irene Strand, bildningssektorn
   skicka förfrågan om att bli inbjuden till irene.strand@borlange.se

= klickbara länkar (digital folder) 
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https://www.du.se/sv/Utbildning/vara-utbildningar/undervisning/lararutbildning/arbetsintegrerad-lararutbildning/
https://borlange.se/lararstudent
https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Behorighet/  
https://www.du.se/sv/Utbildning/vara-utbildningar/undervisning/grundlararprogrammet/
https://www.du.se/sv/Utbildning/Program/kompletterande-pedagogisk-utbildning-gymnasiet/arbetsintegrerad-kpu/
https://insidan.borlange.se/anstallning/for-medarbetare-i-skola-och-forskola
https://insidan.borlange.se/teams/lagarforordningar-ochapolicydokument/Sidor/startpage.aspx#InplviewHashfbeccd45-d3b7-480c-a968-2454f777231b=
https://insidan.borlange.se/teams/fsk-gsk-gymn/Delade%20dokument/LUK%20l%C3%A4rarutbildningskontrakt/L%C3%A4rarutbildningskontrakt%20till%20arbetstagare%2020170519%20-%20Kopia.doc?Web=1


 

 

 

 

 

du.se ◆ utbildning ◆ våra utbildningar ◆ undervisning ◆ lärarutbildning ◆ arbetsintegrerad

Sökväg

antagning.se ◆ så funkar det ◆ det här gäller för dig som gått...

du.se ◆ utbildning ◆ våra utbildningar ◆ undervisning ◆ grundlärarprogrammet

borlange.se/lararstudent

du.se ◆ utbildning ◆ program ◆ arbetsintegrerad kpu

Insidan ◆ anställning och arbetsmiljö ◆ för medarbetare i skola och förskola

Insidan ◆ dina samarbetsrum 

Insidan ◆ dina samarbetsrum ◆ fsk/gsk/gym ◆ delade dokument ◆ lärarutbildningskontrakt
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Kontakt
Generella frågor kring arbetsintegrerade lärarutbildningar
Per Madsen
per.madsen@borlange.se
0243-745 80

Frågor om anställning och lön
Irene Strand
irene.strand@borlange.se
0243-743 85

HR-frågor
hrsupporten@borlange.se

Borlänge kommun
Telefon: 0243-740 00
E-post: kommun@borlange.se


