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Deltagande i kompetensutveckling/fortbildning för
lärare, Lärarlyftet
Bakgrund

Regeringen beslutade 2007-04-19 om en satsning på kompetensutveckling/fortbildning av lärare (SFS 2007:222 om statsbidrag för fortbildning av lärare
och SFS 2007:223 om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare). Satsningen
omfattar ca 2,8 miljarder kronor under åren 2007-2010. Dessa anslag ska räcka
dels till statsbidrag till huvudmännen för del av lärarnas lön och för ersättning till
högskoleutbildningar som Skolverket upphandlar för huvudmännens räkning.
Syftet med satsningen är att stärka lärares kompetens för att därigenom öka
elevernas måluppfyllelse. Av regeringens uppdrag till Skolverket framgår att den
kompetensutveckling som genomförs på uppdrag av Skolverket ska utgå från
huvudmännens prioriteringar och önskemål.
Satsningen är ett erbjudande från staten till huvudmännen som avgör om och på
vilket sätt man vill nyttja detta erbjudande om kompetensutveckling som berättigar till visst statsbidrag. På samma sätt blir satsningen ett erbjudande från huvudmannen till lärarna att delta i kompetensutveckling med 80 % bibehållen lön.
Satsningen förutsätter en gemensam finansiering från staten, huvudmannen och
läraren.
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Anställningsförmåner vid deltagande i Lärarlyftet

Det är arbetsgivaren som avgör om och hur man väljer att delta i Lärarlyftet. Om
arbetsgivaren beslutar att ta del av erbjudandet om statsbidrag för viss kompetensutveckling kan följande frågor vara viktiga att känna till.
80 % av lönen
Arbetsgivaren beviljar ledighet (enligt AB § 26) och arbetstagaren får för den tid
hon/han är ledig behålla 80 % av sin lön.
En deltidsanställd arbetstagare, som bedriver studier i större omfattning än anställningens sysselsättningsgrad, kan vid studier få fyllnadslön upp till 80 % för
studietid som går utöver anställningens sysselsättningsgrad.
Studierna i Lärarlyftet är semester- och ferielönegrundande
För den tid då studierna bedrivs erhåller arbetstagaren 80 % av sin lön. Vid beräknande av antalet semesterdagar med semesterlön så ska ledighet med lön motsvarande lägst 40 % av den för heltid gällande fasta kontanta lönen inräknas i anställningstiden (AB 05 § 27 mom. 14). Detsamma gäller vid beräkning av ferielön.
Vid ej fullföljda studier kan staten kräva tillbaka utbetalt statsbidrag
Arbetsgivaren har enligt AB 05 § 26 andra stycket möjlighet att ange särskilda
villkor för att arbetstagaren ska få och behålla lön under ledigheten. Sådana särskilda villkor kan vara att arbetstagaren kan bli skyldig att betala tillbaka förmåner
som hon/han fått under utbildningen om arbetstagaren t.ex. avbryter utbildningen i
förtid. Detta mot bakgrund av att Skolverket under vissa förutsättningar har möjlighet att kräva tillbaka utbetalat statsbidrag av arbetsgivaren. En eventuell återbetalningsskyldighet bör regleras mellan arbetsgivaren och arbetstagaren då
ledigheten beviljas.
Övriga kostnader
Någon skyldighet för arbetsgivaren att ersätta andra kostnader, t.ex. resor eller
kurslitteratur finns inte.
Ytterligare satsningar

Inom ramen för Lärarlyftet kommer även följande satsningar att göras
•

fortbildning för sfi-lärare

•

vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL) – genomförs av
åtta högskolor

•

forskarutbildning

•

utbildning i specialpedagogik för specialpedagoger och behöriga lärare
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Mer information om Lärarlyftet:
www.skolverket.se/fortbildning
www.regeringen.se/sb/d/9131
Frågor om Lärarlyftet besvaras av Ulla Gummeson, 08-452 75 09.
Frågor om anställningsvillkor besvaras av Maria Dahlberg, 08-452 72 60, Jeanette
Eklund, 08-452 75 11 och Håkan Söderberg, 08-452 76 17.
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