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Dnr 2012/BUN 0058-41

Barn- och utbildningsnämnden

Läsårsdata inför 2013/2014

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar
- att fastställa läsårsdata för 2013/2014 enligt bilaga
- att nämnden uppdrar till rektor att besluta om den tidsmässiga
förläggningen av och innehåll i dagarna för lärarnas kompetensutveckling.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Birgitta Wigren
Förvaltningschef

Alfhild Hög
Nämndsekreterare

Beskrivning av ärendet
Enligt grundskoleförordningen 4 kap 1§, skall nämnden besluta om när höstoch vårterminerna skall börja och sluta.
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Hur lång skoldagen skall vara och när den tidigast får börja och senast får sluta
har nämnden delegerat till rektor att besluta.
Lärarnas reglerade arbetstid uppgår enligt ÖLA 2001 (Överenskommelse om
lön och allmänna anställningsvillkor m.m) till 194 dagar och dessa skall förläggas
under och i anslutning till elevernas läsår.
Enligt grundskoleförordningen 4 kap §1 skall läsåret börja i augusti och sluta i
juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom
läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för
fortbildning av lärare, dessa 5 dagar förläggs, då eleverna är lediga under läsåret.
Läsåret för eleverna omfattar 183 dagar.
Enligt läroplanerna för grundskolorna skall personalen få den
kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina
uppgifter. Förvaltningen föreslår därför att rektor beslutar om den tidsmässiga
förläggningen av och innehållet i dagarna för kompetensutveckling under
läsåren.
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Förslag till läsårsdata för elever och verksamhetsår för lärare
2013-2014

Lärarnas verksamhetsår
Startar måndag den 12 augusti 2013 och slutar torsdagen den 17 juni 2014
(Lärarna börjar vårterminen 7 januari 2014)
Elevernas läsår
Höstterminen startar tisdagen den 20 augusti 2013 och slutar fredagen den 20
december 2013
Vårterminen startar onsdagen den 8 januari 2014 och slutar torsdagen 12 juni
2014
Lovdagar
Vecka 44
Elevernas lov 30 oktober-1 november 2013
Lärarnas lov 31 oktober- 1 november 2013
Jullov
Elevernas lov 23 december 2013 – 7 januari 2014
Lärarnas lov 23 december 2013 – 6 januari 2014
Sportlov
Vecka 9, 24 februari- 1 mars 2014
Påsklov
Vecka 16, 14-17 april 2014
Lovdag
Vecka 22, 30 maj 2014

