
Bilaga 3 UKTA cirkulär  10 /2018 

DEL B grundskolan  

II Lön 

§ 3 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer i grundskolor  

mom. 1  De uppgiftsrelaterade lönerna för rektorer i grundskolan får nya lönepunkter 

för rektorerna i skolor med lågstadium (4 03 01 40 1) fr.o.m. 

lönegrundsgrupp 38 och för rektorerna i skolor med högstadium eller låg-

och högstadium (4 03 01 50 2) fr.o.m. lönegrundsgrupp 25. De nya 

lönepunkterna införs 1.5.2018.   

   I bestämmelsen infördes en ny tillämpningsanvisning (1.8–31.7.2020). 

Enligt tillämpningsanvisningen kan i lönen för rektorer tillämpas en högre 

lönepunkt än vad antalet lönegrundsgrupper anger, om det är motiverat på 

grund av att rektorn förutom undervisningspersonal har ett stort antal andra 

underställda eller på grund av det administrativa arbetets belastning. 

Riktlinjerna för detta bestäms på lokal nivå. Riktlinjerna delges 

huvudförtroendeman.  

  Den uppgiftsrelaterade lönen för en rektor som 1.5.2018 övergår till den 

nya lönepunkten (4 03 01 40 1) eller (4 03 01 50 2) höjs 1.5.2018 med 5,47 

%. Den uppgiftsrelaterade lönen för övriga rektorer höjs 1.5.2018 med 1,17 

%. För alla rektorer höjs den uppgiftsrelaterade lönen 1.4.2019 med 0,99 

%.  

 

Lönepunkter från 1.5.2018 

Antal lönegrundsgrupper 

 

Rektor för en skola med lågstadium 

4 03 01 10 ÅL 8-11 

4 03 01 10 1 12-23  

4 03 01 20 1 24–30   

4 03 01 30 1 31–37   

4 03 01 40 1 38– 

 

Rektor för en skola med högstadium eller låg-och högstadium 

4 03 01 10 2 -6 

4 03 01 20 2 7-14 

4 03 01 30 2 15-19 

4 03 01 40 2 20-24 

4 03 01 50 2 25- 

 

Rektor för en specialskola  

4 03 01 10 3 6-11 

4 03 01 20 3 12-20 

4 03 01 30 3 21-25 

4 03 01 40 3 26- 

 

 

 



Tillämpningsanvisning (gäller 1.8.2018–31.7.2020)  

I lönen för en rektor kan en högre lönepunkt tillämpas än enligt antalet 

lönegrundsgrupper om det är motiverat på grund av att rektorn förutom 

undervisningspersonal har ett stort antal andra underställda eller på grund 

av det administrativa arbetets belastning. 

 

 

§ 5 Uppgiftsrelaterad lön för vice rektorer i grundskolor   

I lönen för vice rektorer i grundskolan ska ändringarna i de 

uppgiftsrelaterade lönerna i de nya lönepunkterna för rektorslönerna enligt 

§ 3 beaktas i skolor med lågstadium och i skolor med högstadium eller låg- 

och högstadium.  

För en innehavare av vice rektorstjänst bestäms den uppgiftsrelaterade 

lönen på en skala som är 7 % lägre än löneskalan i den lönepunkt som 

tillämpas på skolans rektor.  

  Den uppgiftsrelaterade lönen för en vice rektor, vars lön påverkas av de 

nya lönepunkterna för rektorer (4 03 01 40 1) och (4 03 01 50 2) i § 3, höjs 

1.5.2018 med 5,47 %. Den uppgiftsrelaterade lönen för övriga vice rektorer 

höjs 1.5.2018 med 1,17 %. För alla vice rektorer höjs den 

uppgiftsrelaterade lönen 1.4.2019 med 0,99 %. 

 

§ 10 Antal undervisningstimmar för innehavare av rektorstjänst  

mom. 1 och 2  I avtalsbestämmelserna har antalet undervisningstimmar per vecka för 

rektorer minskats med en timme i andra skolor än de största skolorna.   

I bestämmelserna har det införts en tillämpningsanvisning (1.8.2018– 

31.7.2020) enligt vilken en rektor kan åläggas två timmar färre 

undervisningstimmar än vad antalet lönegrundsgrupper anger om det finns 

en stor mängd administrativt arbete i skolan. Mängden administrativt arbete 

kan påverkas till exempel av om det finns ett stort antal annan personal 

utöver undervisningspersonalen. Riktlinjen för detta fastställs på lokal nivå.  

Riktlinjen delges huvudförtroendeman. 

I tillämpningsanvisningen sägs dessutom att rektorns undervisningstimmar 

inte behöver bindas till arbetsschemat. Den undervisning som åläggs 

rektorer bestäms på lokal nivå.  

 

 

 

 

 

 

 



De nya undervisningstimmarna för en rektor vid lågstadium från 1.8.2018 

Antal lönegrundsgrupper Undervisningstimmar per vecka 

8-11   11-13 

12-17   10-12 

18-23   9-11 

24-29   6-9 

30-35   4-6 

36-41   3-5 

42-   -2 

 

De nya undervisningstimmarna för en rektor med högstadium eller låg- och 

högstadium från 1.8. 2018 

Antal lönegrundsgrupper Undervisningstimmar per vecka 

1-3   9-11 

4-9   7-9 

10-20   5-7 

21-25   4-6 

26-30   2-4 

31-   -2 

 

Undervisningstimmar vid specialskola oförändrade. 

 

Ny tillämpningsanvisning (gäller 1.8.2018–31.7.2020)  

En rektor kan åläggas två timmar färre undervisningstimmar än vad antalet 

lönegrundsgrupper anger om det finns en stor mängd administrativt arbete i 

skolan. Rektorns administrativa arbete påverkas till exempel av mängden 

annan personal utöver undervisningspersonalen. Rektorns 

undervisningstimmar behöver inte bindas till arbetsschemat 

 

III Arbetstid 

§ 8 Inräknande av skolföreståndares uppgifter i undervisningsskyldigheten när en 

lärartjänsteinnehavare har förordnats till föreståndare  

mom. 5  Ett nytt moment har införts i avtalsbestämmelsen. Bestämmelsen är 

temporär och gäller till slutet av läsåret under avtalsperioden 1.8.2018– 

31.7.2020.  

Bestämmelsen ger möjlighet att förordna också en lärartjänsteinnehavare i 

högstadiet eller i en enhetlig grundskola till skolföreståndare. 

Bestämmelsen är avsedd att tillämpas endast när det är motiverat av 

orsaker som beror på lokala särförhållanden. Sådana orsaker kan anses 

vara till exempel långa avstånd eller skärgårdsförhållanden. Då är det inte 

ändamålsenligt att ha en rektorstjänst på grund av det låga elevantalet. Det 

kan vara motiverat att tillämpa bestämmelsen också i en situation där det 

kan påverka antalet skolor som fastställts för innehavaren av en 



rektorstjänst i kommunen. Riktlinjerna för detta bestäms på lokal nivå. 

Riktlinjerna delges huvudförtroendeman. 

   På en skolföreståndare i högstadiet eller i en enhetlig grundskola tillämpas 

bestämmelserna i § 8 mom. 1–4. Arbetsgivaren kan dessutom bestämma 

att till undervisningsskyldigheten för en skolföreståndare ska räknas högst 

3 timmar mer, om detta kan motiveras med lokala särförhållanden. 

Riktlinjen för detta fastställs på lokal nivå. Antalet undervisningstimmar för 

en skolföreståndare kan ändå inte fastställas till färre än fyra timmar per 

vecka.  

§ 9 Inräknande av vice föreståndares uppgifter i undervisningsskyldigheten när en 

lärartjänsteinnehavare har förordnats till vice föreståndare  

mom. 1 och 2  Avtalsbestämmelsen kan tillämpas också på timlärare fr.o.m. 1.8.2018. 

Bestämmelsen kan också tillämpas på mindre skolor än tidigare. Antalet 

timmar som kan räknas till undervisningsskyldigheten har utökats. Avsikten 

med bestämmelsen är att göra det administrativa arbetet i skolan 

smidigare.  

Bestämmelsen kan tillämpas på skolor med lågstadium om antalet 

lönegrundsgrupper i skolan är 24 eller större. Bestämmelsen kan likaså 

tillämpas på andra grundskolor om antalet lönegrundsgrupper i skolan är 

13 eller större.  

I bestämmelserna har det införts en tillämpningsanvisning (1.8.2018– 

31.7.2020) enligt vilken det till undervisningsskyldigheten för en 

lärartjänsteinnehavare som förordnats till vice föreståndare kan räknas ett 

större timantal än vad antalet lönegrundsgrupper i skolan anger om det 

finns en stor mängd administrativt arbete i skolan. Det administrativa 

arbetet i skolan påverkas till exempel av antalet annan personal utöver 

undervisningspersonalen. Timantalet kan vara högst två timmar mer. 

Riktlinjen för detta fastställs på lokal nivå. Riktlinjen delges 

huvudförtroendeman. 

Arbetsgivaren kan dessutom bestämma att till undervisningsskyldigheten 

ska räknas ett större timantal än ovan om de lokala särförhållandena så 

förutsätter. Som exempel kan nämnas partiell tjänstledighet för rektorer. 

Som tilläggstimmar till undervisningsskyldigheten kan räknas högst 3 

timmar mer. Grunderna ska bedömas varje läsår. Förutsättningen för att de 

överskridande timmarna ska räknas till undervisningsskyldigheten är att 

dessa timmar inte är övertimmar.  

 

Del D Bilaga II Skolledaravtalet (ÅL) 

 

Det lokala tjänstekollektivavtalet om anställningsvillkor för skolledare 

uppdateras enligt de förändringar som skett gällande rektorer. De nya 

avtalsbestämmelserna enligt nedan: 

 

 



§ 3 Lön och undervisningsskyldighet för föreståndare och rektorer 

 

Mom 1. Ny tillämpningsanvisning (gäller 1.8.2018–31.7.2020)  

I lönen för rektor eller föreståndare kan en högre lönepunkt tillämpas än 

enligt antalet lönegrundsgrupper om det är motiverat på grund av att 

rektorn eller föreståndaren förutom undervisningspersonal har ett stort antal 

andra underställda eller på grund av det administrativa arbetets belastning. 

 

Mom 2. Undervisningstimmar gäller från 1.8.2018 

a) undervisningstimmar per vecka för rektorer och föreståndare på 

lågstadiet är följande: 

Antal lönegrundsgrupper Undervisningstimmar per vecka 

1   16-19 

2-4   13-16 

5-7   10-13 

8-10   7-10 

11-   4-7 

 

b) undervisningstimmar per vecka för föreståndare på låg-och högstadium 

är följande: 

Antal lönegrundsgrupper Undervisningstimmar per vecka 

1-2   14-17 

3-4   11-14 

5-6   8-11 

7-   5-8 

 

Ny tillämpningsanvisning (gäller 1.8.2018–31.7.2020)  

En rektor eller föreståndare kan åläggas två timmar färre 

undervisningstimmar än vad antalet lönegrundsgrupper anger om det finns 

en stor mängd administrativt arbete i skolan. Rektorns eller föreståndarens 

administrativa arbete påverkas till exempel av mängden annan personal 

utöver undervisningspersonalen. Rektorns eller föreståndarens 

undervisningstimmar behöver inte bindas till arbetsschemat 

 

 

 


