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Arvoden för timundervisning samt för kvälls- och helgundervisning m m
fr o m 2009-01-01
Till lärare (enligt högskoleförordningen 4 kap 1 §) utbetalas ersättning enligt lokalt
arbetstidsavtal för lärare 1 och inte enligt detta avtal.
I arvodena ingår ersättning för lektionsförberedelse, examination och annat
efterarbete exklusive semesterlön 12 % enligt semesterlagen.
1 § Variabla arvoden
Till anställd som inte är lärare (enligt högskoleförordningen 4 kap 1 §) ska ersättning
för timundervisning och för medverkan i undervisning samt för allmänt
institutionsarbete utbetalas arvode per klocktimme 2 enligt nedanstående normbelopp
3
i kronor. Beloppen får höjas eller sänkas om det finns särskilda skäl.
Arvode 1

vid undervisning på professorsnivå

normbelopp A x 1/165

Arvode 2

vid annan undervisning av särskild kvalificerad
art (motsvarande lektorsundervisning)

normbelopp B x 1/165

vid annan undervisning av kvalificerad art
(motsvarande adjunktsundervisning)

normbelopp C x 1/165

vid handledning, övningar, laborationer och
dylikt (motsvarande doktorandundervisning)

normbelopp D x 1/165

Arvode 3
Arvode 4
Arvode 5

vid allmänt institutionsarbete, (assistenttimmar) normbelopp D x 1/165

Överenskommelse om arvodesbelopp ska träffas mellan institutionen och den som
ska utföra arbetsuppgifterna innan arbetet utförs.
2 § Fasta arvoden
Praktikhandledning inom
socionomutbildningen

1

Till handledare av studerande utgår
under 100 dagar arvode vid handledning av
1 praktikant, per dag
normbelopp D x 1/165*50%

Se även universitetets föreskrifter och allmänna råd om ersättning för arbete vid annan institution/motsvarande.
Enligt gällande arbetstidsavtal för lärare.
3
Med normbelopp avses aktuell genomsnittlig heltidslön inom fakulteten enligt Primula för ifrågavarande
befattningsnivå enligt tabell som fastställs efter varje lönerevision.
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Till övningsassistent utgår arvode per klocktimme:
* hemarbete

normbelopp D x 1/165x65%

* arbete på inst av
oexaminerad elev

normbelopp D x 1/165x130%

* arbete på inst av annan
än oexaminerad elev
normbelopp D x 1/165x200%
* medverkan vid exkursion och fältövning av
oexaminerad elev omfattande
högst 5 tim
mer än 5 tim

normbelopp C x 1/165x150%
arvodet x 1,5

* medverkan vid exkursion och fältövning av
annan än oexaminerad elev omfattande
högst 5 tim
mer än 5 tim

normbelopp B x 1/165x200%
arvodet x 1,5

3 § Ersättning för kvälls- och helgundervisning
Till den som inte är lärare (enligt högskoleförordningen 4 kap 1 §) och som
medverkar i sådan utbildning som avses i denna bilaga betalas – för fastställd
föreläsnings-, undervisnings- eller övningstimme, som fullgörs på lördag eller söndag
eller på annan dag som till minst hälften infaller efter kl 18.00 – särskilt
tjänstgöringstillägg med 75 kr per klocktimme.
4 § Avtalets giltighet
Detta avtal gäller fr o m den 1 januari 2009 och tillsvidare med en uppsägningstid av
en månad. Tidigare avtal om arvoden för timundervisning, dnr F85 5036/2000,
upphör att gälla med utgången av december 2008.
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