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ÖLA 2000 Förändringar i Bilaga M m.m.
I och med millennieskiftet inträffar förändringar i ÖLA 2000, Bilaga M
Arbetstider m.m. för lärare samt några övriga förändringar.
Förändringarna innebär bl.a. att den centrala regleringen av lärarnas
undervisningstid upphör och att arbetstagare som är anställda för
undervisning i allmänna ämnen inom komvux/gymnasieskolan får en
reglerad tid på 1360 timmar.
Den centrala regleringen av undervisningstiden upphör
De centrala parterna har i ÖLA 2000 bilaga 3, avsnitt I, p 6, 2:a stycket avtalat
om följande:
För de lärare – som de lokala parterna inte överenskommer om lokala
bestämmelser för – gäller centrala bestämmelser enligt AB 95 bilaga M,
”Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare”.

Det kan konstateras, med utgångspunkt från ovanstående, att även för de
lärare som efter 1999-12-31 omfattas av centralt reglerade bilaga M upphör
avsnitt 3 (dvs punkterna 21-25). Även i de fall där lokalt kollektivavtal
tecknats, och avtalet inte berör lärares arbetstidsfrågor alternativt reglerat
arbetstidsfrågor vid sidan av avsnitt 3, upphör den centrala regleringen i
avsnitt 3 i avtalet och därmed för varje berörd enskild arbetstagare.
I sammanhanget förtjänar det att påpekas att Bilaga M gäller för lärare vars
huvuduppgift är undervisning förlagd till läsår.
I och med att den centralt reglerade undervisningstiden upphör försvinner
också begreppet tilläggstimme. Det innebär att tilläggstimmar ska avlösas
enligt ÖLA 2000, bilaga 3, avsnitt III, punkt 6. I kommuner där
tilläggstimmar tidigare avlösts i samband med att lokala kollektivavtal
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tecknats avseende lärares arbetstider är inte avsikten att redan träffade
överenskommelser ska omprövas.
Då den centralt reglerade undervisningstiden försvinner ur avtalet ges också
nya förutsättningar vid planeringen av lärarnas arbete. I fortsättningen kan
inte lektionsbegreppet användas som grund för hur arbetet ska fördelas
mellan lärarna på en skola. Det handlar således inte om att öka eller minska
en enskild lärares tid för traditionell undervisning utan om att skapa
förutsättningar för att organisera arbetet på ett nytt sätt.
En förutsättning för att få till stånd det förändrade arbetssättet är att
lärare/arbetslag tillsammans med skolledare tar ansvar för det lokala
skolutvecklingsarbetet i enlighet med intentionerna i ÖLA 2000 och ”En
satsning till två tusen”. Det blir därför naturligt att de tillsammans diskuterar
vilka insatser som måste göras för eleverna i form av undervisning,
planering, speciella insatser o.s.v. Allt i syfte att åstadkomma ett flexibelt
arbetssätt kring elevens lärande.
1250 reglerade timmar blir 1360
Den särskilda skrivning som finns i bilaga M, avsnitt 2, p 6 b, anmärkning 1,
där arbetstagare anställda för undervisning i allmänna ämnen inom
komvux/gymnasieskolan har en reglerad arbetstid på 1 250 timmar, upphör
1999-12-31 vilket därmed gäller för varje berörd enskild arbetstagare. Detta
innebär att i det centrala avtalet endast finns kvar ett mått på reglerad tid
nämligen 1360 timmar per verksamhetsår.
SFI
Enligt överenskommelsen i ÖLA 2000 bilaga 3, avsnitt II, p 4, upphör
regleringen av undervisningstiden för SFI-lärare 1999-12-31 vilket därmed
gäller för varje berörd arbetstagare.
Övrigt
Vi vill i sammanhanget påpeka att ytterligare förändringar sker vid årsskiftet
2000-01-01. Från detta datum gäller den sista särskilda löneöversynen,
höjning av garantilönenivåer samt avlösningen av pensioneringsperiod för
berörda arbetstagare. Vi kan konstatera att hanteringen av dessa frågor bör
ske mot bakgrund av Löneavtalets intentioner.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Lena Emanuelsson,
Marianne Hörding, Ken Johnsson och Håkan Söderberg.
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