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Kaniärtjänster

KarÅårtjänster omfattar förstelärate och lektotet.

Huvudmannen i Karlsbotg kan söka statsbi&ag till karriättiänstet inom

o Fömkoleklass
o Gtundskola
o Gymnasieskola
o Kommunalvuxenutbildning

Bidraget ska användas för atttäckalöneökningar förkarnärtiänsterna förstelätate och

lektorer. Syftet är att göraläraryrketmer atftaktivt och att höialätanas kompetens.

För att huvudmannen ska få statsbi&ag f& förstelätare och lektoter måste delärarc

som utses till en karriättjänst uppStlla de ktav som finns i förotdningen för
kartårtjänster (SFS 201' 3 :7 0).

Försteläraten ska vara legitimetad lärarc och genom dokumentation kunna tedovisa

minst fyra ärs väl vitsotdat arbete med undewisning.
Försteläraren ska ha visat särskilt god fötmåga att förbättra elevernas studieresultat

och ett starkt inttesse för attutveckla undervisningen samt även i övrigt av

huvudmannen bedömas vara särskilt kvalificetad för undervisning och uppgiftet som

höt till undervisningen.
Lektor skavzra legitimerad lät:ae och ha avlagt en examen på fotskarnivå samt

kunna uppvisa minst fyraäts tjänstgöring som lärate inom skolväsendet eller som

undervisande på universitet ellet högskola då pedagogisk skicklighet har visats.

Aktuell fotskarexamen ska avse ämnesdidaktik eller ett undervisningsämne inom
skolväsendet.

Det är huvudmannen som avgöt vem som ät kvalificerad attutses ;ll förstelätare och

lektor, hur rekryteringen ska gå till och vad de ska ha för arbetsuppgifter.

Huvudmannen kan ställa ytterligare villkot och krav på lätatens kvalifikationer utöver

de som anges i förotdningen.

Förutsättningen för att statsbidrag ska kunna betalas utär att fötstelätaten hat en lön

som med minst 5000 kronor övetstiger medianlönen föt samma kategori lämre hos

huvudmannen.
Avseende lektotet gåller på samma sätt istället 10 000 kr.

Skolverket fattar beslut om bi&agets stodek utifrån antalet elevet i kommunen

Läradönelyft:

Omfattar sätskilt kvalificetad e lärzre och förskollätare'

Huvudmannen i I(atlsborg kan söka statsbi&ag föt lätarc r

o Förskoleklass
o Grundskola

' Gymnasieskola
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Det är tillåtet att använda upp till tio procent av det sta'riga bidraget till löneökningar

för petsonal i förskola och fritidshem.

Statsbidrag får lämnas tili legitimeradlänrc som arbetar i skola, förskola ellet

ftitidshem samt till legitimerad förskollärare som atbetar i förskolan eller

fötskoleklassen.

ISiterier för tttkunna ta del av lätarlönelyftet:
Lärarcnellet förskolläraren ska ha visat intresse för och god fötmåga till att utveckla

undervisningen på egen hand och tillsarnrnans med kollegor och dätigenom

förbättrat elevernas studieresultat eller målupp$rllelsen i förskolan. Detta ska ha skett

genom att lärarcn eller förskolläraten har
1. tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i

formet som vilat på vetenskaplig grund och beptövad etfarenhet,

2. med stöd av formell utbildning pä zvancetad nivå utöver lätarexamen ellet

förskollärarexamen förbätaatundervisningens innehålI, metodet och atbetssätt,

3. tagttsärskilt ansvar för att stödja lärar- eller fötskollätatstudenter och kollegot

som är nya i yrket eller tagit särskilt attsvaLr för tttutveckla ämnen ellet

ämnesövergripande områden, eller

4. tagpt särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationet.

Arbetsuppgifterna måste till största del bestå av undewisning ellet uppgiftet som hör

till undervisningen ellet andra uppgifter av pedagogisk natut.

Den som kommer i åtnjutande av läradönelyftet ska erhålla en lön som övetstiger

den lön som annals skulle ha betalats enligt otdinarie lönetevision med minst 2500 kr

och högst 3500 kr pet månad.

Skolverket fattar beslut om bidragets stodek utifrån antalet elevet i kommunen.

Nuvarande situation i Karlsborg:

Utiftån statsbidragens storlek har förstelärare utsetts i kommunen och erhållit

löneökning om 5000 kr och ett antal Iärarchat fått del zvlärarlönelyftet med 2500 kr

per person. I kommunen fi.nns ingen lektor utsedd.

Vi har i dagsläget fem förstelärare utsedda; en pä Strandskolan, wä pä Mölltorpskolan

och två på CarlJohanskolan. En förstelänrtjänst på Vuxenutbildningen ärvakant.

CarlJohanskolan har ättalärzte som omfattas av Läraiönelyftet som finansieras av

512tliga bidrag.
Strandskolan har sju, Mölltorpskolan har ätta,Yaxf Gyhat en och förskolotna.har

totalt två pedagoget inom Läradönelyftet.
På CarlJohanskolan finns dessutom tre legitimeradelärzre som efter tidigate beslut

erhåller 2500 kf vardeta som förvaltningen bekostar utövet statsbidtaget.
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Rilclinjet ftir den kommande hanteringen:

Förstelärarna utses gemensamt i förvaltningens ledningsgrupp eftet nominenngx av

rektorerna. En tydlig uppdragsbeskdvning ska tas fnm för och övetenskommas med

respektive förstelärare. Uppdragen ska ha sitt ursprung i enhetens och förvaltningens

behov. Uppföljning sker i samband med lönesamtal.

Upp&aget som försteläme är en tidsbegränsad fedetiänst, som längst pä Wä ät, och

kan avbrytas med en uppsägningstid på en månad av så såväl arbetsgivaten som

läraren. Beslut om att förlängzuppdraget som förstelärarc efter wåårcperioden ska

föregås av en utvärdedng och bedömning av uppnått tesultat i föthållande till
upp&agshandling för förstelätare. Ersättningen föt fötsteläraruppdraget utgörs av ett

lönetillägg på 5000 kt per månad.

Fötdelning mellan enheter avseende statsbidtag för läradönelyftet överenskoms i
förvaltningens ledningsgfupp. Inom tespektive enhet avgör tektor vem som ska

komma i åtnjutande av denna satsning. Öppen motivering ska ske. Läratlönelyftet

fördelas med 2500 kr per månad och individ och utgåt undet en period av tre är

vilken tektor kan besluta att förlangamed yttedigate en eller fleta pedoder om ett till
fte ätvardeta.

Ovanstående riktlinjer gäller frbn och med 2021' 09 1'4.

Om statsbidtagen för kardärtjänster och läratlönelyftet dtas tillbaka upphör dessa

riktlinjet att galta och en omptövning av villkoten i kommunen sker.
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