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Överenskommelse om Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL) – 
antagning grundlärarprogrammet 4-6 HT 2021  

mellan 

Umeå universitet (”Umu”), org. nr 202100-2874, Umeå universitet Lärarhögskolan, 901 87 Umeå 

 

och 

 

X kommun (”Huvudmannen”), org. nr x , med adress X, var för sig kallade ”Part” och tillsammans 

kallade ”Parterna”, har träffats följande överenskommelse. 

 

1. Bakgrund 

Lärarhögskolan på Umeå universitet har fattat beslut om att erbjuda en arbetsintegrerad inriktning av 

grundlärarutbildning 4-6 (30 platser). Närmare bakgrund, syfte och innehåll framgår av Bilaga 1.  

 

2. Överenskommelse 

Huvudmannen ska bereda plats för anställning av x lärarstudent lämpliga för aspiranttjänster med 

inriktning mot årskurs 4-6 från och med läsåret 21/22 till och med läsåret 25/26. Anställningarna ska 

följa gällande lagstiftning och kollektivavtal på området. Huvudmannens åtagande i övrigt framgår av 

Bilaga 1.  

Lärarhögskolan ska anordna utbildningen i enlighet med vad som framgår i bilaga 1 och erbjuda denna 

till ovanstående antal personer. Lärarhögskolan ska samordna stöd och nätverksträffar med och 

mellan skolhuvudmän i syfte att följa upp, säkra och utveckla en för studenten hållbar utbildning med 

hög kvalitet och god genomströmning. Lärarhögskolans åtagande i övrigt framgår av Bilaga 1.  

 

3. Giltighetstid  

Denna överenskommelse träder i kraft på dagen för båda Parters undertecknande. Den gäller för 

studenter som antas till arbetsintegrerad grundlärarutbildning höstterminen 2021. Avtalet gäller till 

och med 2026-06-30.  

Parterna är skyldiga att fullgöra sina förpliktelser enligt överenskommelsen så att de 

studenter/aspiranter som antas och anställs, får möjlighet att fullgöra utbildningen. 

 

4. Tvist  

Tvister angående tillämpning och tolkning av detta samverkansavtal ska i första hand avgöras i 

samråd mellan parterna. 
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Överenskommelsen ska årligen utvärderas gemensamt av parterna. 

Denna överenskommelse upprättas i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt 

exemplar.  

 

Lärarhögskolan, Umeå universitet Ort 2021- 

Namn   Namn  

Föreståndare Lärarhögskolan Skolchef, X kommun 
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Bilaga 1  

Bakgrund  

I december 2018 fattades ett inriktningsbeslut i Lärarhögskolans styrelse, Umeå universitet, om 

tillgänglig och flexibel lärarutbildning mot bakgrund av lärarbristen såväl regionalt som nationellt. 

Inriktningsbeslutet handlade bland annat om att utveckla förutsättningar för arbetsintegrerad 

lärarutbildning (AIL) och föregicks av beredning i det Regionala samverkansrådet tillsammans med 

regionens skolhuvudmän och en utredning genomförd av Anders Norberg (2018). I slutet av oktober 

2019 fick Umeå universitet och övriga lärosäten som bedriver lärarutbildning, en inbjudan från 

Utbildningsdepartementet om att inkomma med intresseanmälan för deltagande i satsning på 

arbetsintegrerad lärarutbildning åren 2020-2026. En intresseanmälan skickades in till 

Utbildningsdepartementet och regeringen beslutade därefter att bevilja medel till Umeå universitet. I 

enlighet med intresseanmälan och beslut i Lärarhögskolans styrelse, är målet att hösten 2021 erbjuda 

en arbetsintegrerad variant av grundlärarprogrammet, 4–6 (240 hp). Studenterna ska kombinera 75 

procents studietakt med 50 procents deltidsarbete i skola. Vad gäller utbildningens upplägg kommer 

distans- och fjärrundervisning att bedrivas på flera orter i samverkan med aktuella lärcentrum. 

Samläsning med campusutbildningar kan bli aktuellt.  

Utbildningens och anställningens upplägg  

Upplägget för de som antas och anställs till den arbetsintegrerade lärarutbildningen är, arbete på skola 

50 procent och studier motsvarande 75 procent. Tre dagar per vecka (måndag, tisdag och fredag) är 

personen schemalagd hos arbetsgivaren och två dagar per vecka (onsdag och torsdag) är möjliga att 

schemalägga för undervisning. Utbildning och anställning pågår i 5 år, två sommarkurser ingår i 

utbildningen. Under utbildningen kommer studentgrupper vara kopplade till ett av tre lärnod i 

regionen. Utbildningen genomförs som fjärr- och distansundervisning. Varje termin förekommer 

fysiska träffar, dessa kan ske vid lärcentrumnod eller på campus Umeå universitet. Anställning av 

läraraspirant löper på under studietiden med ettåriga avtal. En årlig avstämning gör mellan parterna 

om förutsättning för fortsatt anställning finns. Anställningsvillkoren bör vara likvärdiga oavsett 

skolhuvudman. En mentor ska tillsättas med ett uppdrag att stödja aspiranten. Berörd rektor är 

ansvarig för arbetsmiljön och gör lämpliga anpassningar. Aspirantens arbetsuppgifter på skolan ska ha 

en progression. 

Antagning och anställning  

Antagning och anställning genomförs som två parallella och fristående processer. Antagningsperioden 

är tidigarelagd till den 15 februari och den 15 mars. Samtidigt som personen söker studier ska hen 

även söka anställning hos en eller fler av de skolhuvudmän som har skapat en eller flera tjänster för 

läraraspiranter. De skolhuvudmän som avser att anställa ska utse en kontaktperson. 

Samordning och kommunikation  

För ett lyckat genomförande är samordning och ömsesidig förståelse för varandras förutsättningar 

central. Respektive part har ett ansvar att göra perspektivbyte. En gemensam plattform för 

information och löpande tillfällen för dialog inom och mellan parterna kommer skapas. Var och en är 

ansvarig att hålla sig informerad och delta aktivt i kommunikationen.  



ÖVERENSKOMMELSE 

Arbetsintegrerad lärarutbildning 

 

2021-01-17 

Dnr FS 1.6.1-2054-20 
Sid 4 (4)  

 

   

 

Lärarhögskolan ansvarar för att:  

• säkra administrativa rutiner och regler för AIL  

• skapa programtillfälle där kommun har skapt aspiranttjänster  

• samordna de parallella och fristående processerna antagning och anställning 

• upprätta och teckna överenskommelse med skolhuvudmännen  

• informera om AIL och marknadsföra utbildningen  

• utveckla och kvalitetssäkra distans- och fjärrundervisning för lärarstudenter inom AIL  

• samordna och delta i dialog med skolhuvudmän för utveckling av processer inom AIL 

• bistå med kompetensutveckling för t ex blivande mentorer  

Skolhuvudmännen ansvarar för att:  

• skapa aspiranttjänster och rekrytera sökande 

• intervjua behöriga sökande för anställning under utbildningen  

• teckna överenskommelse med Lärarhögskolan  

• skapa likvärdiga förutsättningar för läraraspiranterna  

• upprätthålla en väl fungerande dialog mellan berörda skolhuvudmän  

• delta i dialog med Lärarhögskolan för utveckling och samordning av processer inom AIL 

• utse huvudmannens kontaktperson  

• utse och ge förutsättningar för läraraspirantens mentor 

Utbildningen 

Studenterna följer aktuell utbildningsplan med tillhörande studieplan för Grundläraprogrammet med 

inriktning mot årskurs 4-6, 240 högskolepoäng1 fastställd av Lärarhögskolans styrelse 

Mer om programmet återfinns på Lärarhögskolans programinformation2. 

 
Behörighetskrav 
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b 
/ 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6 b/A6 b) 
 
Examen 
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en Grundlärarexamen 
med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 i enlighet med lokal examensbeskrivning 
fastställd av rektor. Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 
översätts på engelska till Degree of Master of Arts in Primary Education - School Years 4-6. 

 

                                                             
1 Utbildningsplan Grundläraprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, 240 högskolepoäng 
https://www.umu.se/utbildning/program/grundlararprogrammet---grundskolans-ak-4-
6/utbildningsplan/ 
2 Programinformation för sökande http://www.umu.se/grundlararprogrammet4-6 

 

https://www.umu.se/utbildning/program/grundlararprogrammet---grundskolans-ak-4-6/utbildningsplan/
https://www.umu.se/utbildning/program/grundlararprogrammet---grundskolans-ak-4-6/utbildningsplan/
http://www.umu.se/grundlararprogrammet4-6

