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Hej, 

Lärarlegitimationen verkar krångla för oss tekniska lärare. På teknikpro-

grammet har det tillkommit nya ämnen som inte fanns som ämne tidiga-

re utan som kurser. De första legitimationerna börjar komma nu med 

märkliga resultat. En kollega, civilingenjör inom maskinteknik blev  

behörig i ämnet Teknik. Vad hände med dom andra maskintekniska  

ämnena? 

I SKOLFS 2011:159 (sökbar på Skolverkets hemsida) står det om rele-

vanta kompetenser för olika ämnen som arkitektur, webbteknik mm.  

Under ämnet CAD står det:  

En lärares kompetens är relevant för ämnet cad om han eller hon 

1. har behörighet i ämnet teknik i gymnasieskolan och med godkänt re-

sultat har genomgått utbildning om 15 högskolepoäng inom cad, eller 

2. på annat sätt visar likvärdiga kunskaper och kompetenser. 

 

Det intressanta är punkten 2. Är det rektorn som bedömer eller ska man 

visa upp likvärdiga kunskaper och kompetenser för någon tjänsteman på 

skolverket som ska stå bakom ryggen på en när man gör det som står i 

kursbeskrivningen?  Hur som helst kan man ifrågasätta rättssäkerheten i 

detta. 

Vi har påtalat problemen för undervisningsrådet och även underrättat 

förbundet att något kanske måste göras. 

 

Om ni har fått lärarlegitimationen och tycker att det ser konstigt ut så 

meddela mig gärna. Det är bra om vi har mycket dokumentation om vi 

behöver agera. 

tibor.muhi@berluc.se 

 

Tibor Muhi 

 

Medle mma r  so m in te  e rhå l l e r  TLL -b lade t   
är inte registrerade som TLL medlemmar av Sveriges Ingenjörers kansli, 

kontakta Siv Westman, siv.westman@sverigesingenjorer.se 

Om ni vet om någon på samma arbetsplats som inte får bladet kan ni på-

minna dom om att registrera sig som medlemmar i TLL hos Sveriges 

ingenjörer. 

TLL-bladet  1 

mars 2013 
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Alla medlemmar borde komma på T-konventet! 

T-konventet kommer i år att hållas i Karlstad 20-21 mars. Det är ett utmärkt tillfälle att träffa andra 

lärare på gymnasiets tekniska program och även lyssna på intressanta föreläsningar samt gå på 

studiebesök.  

För mer information har T-konventet en hemsida. www.t-konventet.se/  

 

 

Föreläggande för Stockholms utbildningsförvaltning 

 

LR har anmält utbildningsförvaltningen i Stockholm till arbetsmiljöverket angående lärarnas arbetsbe-

lastning. Beslutet blev en total framgång för LR och kan få riksomfattande konsekvenser då man kan 

göra samma sak på andra ställen i riket. Till att börja med kan man visa upp beslutet för arbetsgivaren 

och be dom anpassa sig. Det finns visserligen tid för förvaltningen att överklaga men …. 

Vi har lagt upp beslutet på vår hemsida www.tll.se där ni har möjlighet att ladda ner den. 

 

Här kommer några meningar ur föreläggandet: 

 

Arbetsmiljöverket förelägger er vid vite av 2 000 000 kronor att senast den 15 augusti 2013 ha vidtagit 

följande åtgärder vid ovanstående arbetsställe.  (dvs. alla skolor inom förvaltningen. Red. anmärkning) 

 

1. Ni ska se till att det skriftligen blir klarlagt för samtliga lärare och skolledare vilka arbetsuppgifter 

som det åligger lärarna att utföra inom ramen för respektive lärares reglerade arbetstid. Ni ska också se 

till att det skriftligen blir klarlagt för dem i vilken ordning lärarna ska prioritera sina arbetsuppgifter när 

den reglerade arbetstiden inte räcker till för alla uppgifter samt att det likaså tydliggörs vilket stöd som 

enskilda lärare kan erbjudas i sitt arbete.  

 

2. Ni ska undersöka omfattningen av de arbetsuppgifter som i dag åligger lärare att utföra och bedöma 

riskerna för att de kan drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet till följd av hög arbetsbelastning. Där-

vid ska omfattningen av de administrativa arbetsuppgifterna särskilt beaktas. Av riskbedömningen, som 

ska dokumenteras skriftligt, ska det framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte.  

Ni ska därefter, utifrån resultatet av undersökningen och riskbedömningen, ange vilka arbetsuppgifter 

som kan tas bort från eller förenklas för lärarna.  

 

Ni ska se till att berörda arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att medverka vid genomförandet 

av kravpunkterna 1 och 2.  

 

 

 

 

 


