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Läsårstider elever och lärarpersonal Sundvalls kommunala skolor läsåret
2021/2022
Skoldirektören beslutar enligt delegationsordningen Sundsvalls kommun, barn- och
utbildningsförvaltningen läsårstider för de kommunala skolorna.

Förslaget bygger på följande grundantaganden;
•

Läsåret omfattar minst 178 skoldagar för eleverna

•

Lärares arbetsår omfattar 194 arbetsdagar. Till förslaget bifogas även antalet
arbetsdagar med avstämningsperioder för lärare enligt AB bilaga M punkt 6b

•

Föreslagna läsårstider gäller samtliga elever i Sundsvalls kommunala skolor oaktat
skolform

Läsårstider elever 2021/2022

Hösttermin

torsdag 19 augusti – onsdag 22 december 85 skoldagar

90 vardagar

Vårtermin

tisdag 11 januari – fredag 10 juni 95 skoldagar

105 vardagar

Höstlov

måndag 1 november – fredag 5 november 5 dagar

-5 dagar

Sportlov

måndag 7 mars – fredag 11 mars 5 dagar

-5 dagar

Påsklov

tisdag 19 april – fredag 22 april 4 dagar

-4 dagar

Lovdagar

fredag 27 maj 1 dag

-1 dag

2 studiedagar, lovdagar för elever, beslutas lokalt och är arbetsdagar för lärare

-2 dagar

Totalt antal skoldagar för elever

178 dagar
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Arbetsår för lärare 2021/2022

Hösttermin

torsdag 12 augusti – onsdag 22 december

94 arbetsdagar

Vårtermin

måndag 10 januari – torsdag 16 juni

100 arbetsdagar

Studiedagar

måndag 1 november – torsdag 4 november

Sportlov

måndag 7 mars – fredag 11 mars

- 5 dagar

Påsklov

tisdag 19 april – fredag 22 april

- 4 dagar

Lediga dagar fredag 5 november och 27 maj

- 2 dagar

Totalt antal arbetsdagar för lärare

194 dagar

Avräkningsperioder enligt AB, bilaga M punkt 6.b)

Period 1 vecka 32 - 45 (66 dagar)
Period 2 vecka 46 – 8 (63 dagar)
Period 3 vecka 9 -24 (65 dagar)

En av dom två studiedagarna som ej är utlagd skall en läggas ut under avräkningsperiod 1, mellan
vecka 36 - 42. Denna studiedag skall lärarna disponera själva.

Urban Åström
Skoldirektör Sundsvalls kommun
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