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Tillämpningsbestämmelser rörande BOK 423 med an-
ledning av årsundervisningstid för lärare inom gymna-
sieskolan 
I ÖLA 93, som träffats med de båda lärarorganisationerna, finns i Bilaga 6 - 
Centrala protokollsanteckningar - en punkt där parterna är överens om att 
tillsammans klargöra och tekniskt anpassa BOK 423 punkt 10, 11 och 13 uti-
från övergång till årsundervisningstid för lärare vid gymnasieskolan. Par-
terna är överens om följande tillämpning till gällande punkter i BOK 423. 

 

BOK 423 punkt 10 
Ett klargörande har här behövt göras att även dag då arbetstagares under-
visning ersätts av andra uppgifter nu måste anses vara arbetsdag, sett ur AB 
94 §15:s synvinkel. 

Med arbetsdagar och ordinarie arbetstid avses i detta sammanhang dag med 
undervisningstid, arbetsplatsförlagd tid eller tid då arbetstagares undervis-
ning ersätts av andra uppgifter t.ex. friluftsdag, studiedag eller tjänstgöring 
utanför läsåret. 

Den tillämpliga kalenderdagsfaktorn kan komma att variera utifrån gällande 
arbetstidsförläggning under arbetsåret, beroende på att schemaläggningen 
kan variera under olika delar av året. 
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BOK 423 punkt 11 
Här har en omräkning till klocktimmar gjorts. Nya divisorer är: 

1/61 vid en årsundervisningstid av 498 timmar, 

1/70 vid en årsundervisningstid av 570 timmar samt 

1/79 vid en årsundervisningstid av 641 timmar. 

I grunden ligger 21, 24 resp. 27 veckotimmar.Antalet årsundervisningstim-
mar kan dock variera utifrån antalet skoldagar och eventuella lokala avtal. 
De angivna siffrorna bygger på 178 skoldagar. Om det är annat antal skol-
dagar kommer detta att innebära annan årsundervisningstid. Då skall det 
löneavdrag användas, som med sin tillhörande årsundervisningstid ligger 
närmast den faktiska årsundervisningstiden, som föreligger för året. 

 

BOK 423 punkt 13 
Även här har nya divisorer framräknats: 

1/42 av månadslönen för heltidsanställd arbetstagare med årsundervis-
ningstid av 498 timmar, 

1/48 av månadslönen för heltidsanställd arbetstagare med årsundervis-
ningstid av 570 timmar samt 

1/54 av månadslönen för heltidsanställd arbetstagare med årsundervis-
ningstid av 641 timmar. 

 

Tidsbegränsad anställning 
Mellan parterna har också diskuterats frågan om undervisningstiden för 
tidsbegränsat anställda lärare inom gymnasieskolan. Analogt med ÖLA 93 
Bilaga 9 punkt 2 utgör antalet skoldagar under den tidsbegränsade anställ-
ningen grund för uträknande av arbetstagares andel av årsundervisnings-
tiden. 

 

Övrigt 
De centrala parterna kommer att fortsätta behandla övriga frågor i anledning 
av försöksverksamheten. 

Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av samtliga handläggare 
på förhandlingssektionen. 
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