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Årsledighet för lärare inom Ålands
gymnasium, läsåret 2018-2019 samt 20192020
Enligt kollektivavtalet fö r lä rare med å rsarbetstid, 15 § ska å rsledighet planeras. En
lä rare med å rsarbetstid ska under lä så ret ges 12 veckor (84 kalenderdagar) ledigt

under tider som ä r lä mpliga med tanke på lä roinrä ttningens verksamhet, i samband
med studerandenas ledigheter. Minst å tta veckor (56 kalenderdagar) av å rsledig-

heten ges som sommarledighet som fö rlä ggs till lä roinrä ttningens sommaravbrott.

Sommarledigheten kan ges i två avsnitt, om en uppdelning av ledigheten behö vs på

grund av att lä roinrä ttningen hå ller sommarkurser. Terminen kan bö rja med en

å rsledighet. I å rsledigheten ingå r hö gst 12 lö rdagar och 12 sö ndagar. Sö ckenhel-

gerna sjä lvstä ndighetsdagen, trettondagen, 1 maj, Kristi himmelsfä rdsdag och sjä lvstyrelsedagen rä knas inte som kalenderdagar vid uttag av å rsledighet.
Årsledighet läsåret 2018-2019
1-6.8 2018

To – fre 18-19.10 2018

Må 24.12 2018 – lö 5.1 2019

Må – fre 18 – 24.2 2019

Sommarledighet 6.6 – 31.7 2019

Totalt:

6 dagar

2 dagar

13 dagar

7 dagar

55 dagar (9.6 ej medrä knat)
83 dagar

Årsledighet läsåret 2019 – 2020
To 1.8 2019

Fre 2.8 – ti 6.8 2019

To-fre 17-18.10 2019

Må 23.12 2019 – sö 5.1 2020

Må – fre 17 – 23.2 2020

Sommarledighet 4.6 – 30.7 2020

Totalt:

1 dag (frå n fö regå ende å rsledighet)

5 dagar

2 dagar

14 dagar (6.1 2020 berö r ej)

7 dagar

56 dagar (9 juni ej medrä knad)
84 dagar

Augusti 2020 kommer att inledas med å rsledighet. Datum fö r detta kan faststä llas då
AÅ lands landskapsregering tagit beslut om grundskolornas arbetstider 2021-2025.
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