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Lärande

Rutin vid anställning till lärarbefattning med legitimationskrav
Enligt skollagen får endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är
behörig för viss undervisning bedriva undervisning, sätta betyg och anställas tillsvidare.
Undantag får enligt lagen bara göras när det inte finns någon legitimerad
lärare/förskollärare att tillgå inom huvudmannens organisation.
Såhär går du som rektor/förskolechef tillväga vid anställning till
lärarbefattning med legitimationskrav
Grupp 1 - Lärare/förskollärare som har legitimation
Rektor/förskolechef ber medarbetaren inkomma med legitimation under pågående
rekryteringsprocess. När legitimation inkommit kan anställningsavtal med läraren skrivas.
Anställningsform i Heroma:


Allmän vistidsanställning (AVA)



Vikariat



Tillsvidareanställning

Grupp 2 – Nyutexaminerad lärare/förskollärare
Rektor/förskolechef försäkrar sig om att läraren har legitimation alternativt ber den
sökanden att visa registrerad pågående ansökan eller bekräftelsemeddelandet från
Skolverket. Med stöd av lärarens examen gör rektor/förskolchef bedömningen att läraren
kommer att få legitimation och är behörig att bedriva aktuell undervisning.
Anställningsform i Heroma:


Provanställning enligt HÖK 12/Bilaga M i 12 månader om anställningen är tänkt
att gälla tillsvidare. Har legitimationen fortfarande inte inkommit vid detta datum
görs en ny bedömning enligt ovan.



Obehörig enligt skollagen om anställningen är tänkt att vara tidsbegränsad.

Grupp 3 - Lärare/förskollärare saknar hela eller delar av sin examen som ger
legitimation
Om det saknas behöriga lärare för den undervisning som ska bedrivas eller det föreligger
annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen kan lärare som saknar
legitimation anställas. En sådan lärare eller förskollärare ska
vara lämplig att bedriva undervisningen, och i så stor utsträckning som möjligt ha en
utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande.
Läraren får bedriva undervisning under högst ett år i sänder och särskilt beslut ska tas av
rektor/förskolechef om läraren ska anställas under längre tid än sex månader.
Anställningsform i Heroma:


Postadress
Lerums kommun
443 80 Lerum

Obehörig enligt Skollagen

Besöksadress
Bagges Torg

Telefon/fax
0302-52 10 00 (vx)
0302-52 11 18 (fax)

Webb/e-post
www.lerum.se
larande@lerum.se

Org.nr 212000-1447
Pg 3 31 43-9
Bg 547-6239

