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Överenskommelse om Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL) – 
antagning grundlärarprogrammet, fritidshem HT 2022 

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 inriktning fritidshem (40 platser). Närmare bakgrund, upplägg och innehåll 

framgår av Bilaga 1.  

2. Överenskommelse 

Huvudmannen ska bereda plats för anställning av x lärarstudent/er antagna till 

grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem från och med läsåret 22/23 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 

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 2022. Avtalet gäller till 

och med 2026-06-30.  

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

Överenskommelsen ska årligen utvärderas gemensamt av Parterna. 

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

exemplar.  
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Lärarhögskolan, Umeå universitet  x kommun  

Ort, datum: ____________________  Ort, datum: _____________________ 

 

 

 

 

____________________________  _____________________________ 

Lars-Erik Lauritz   Namn  

Föreståndare Lärarhögskolan  Skolchef, X kommun 
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Bilaga 1  

Bakgrund  

Lärarhögskolan vid Umeå universitet har för åren 2020-2026 fått i uppdrag av regeringen att 
bedriva och utveckla arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL). Hösten 2021 startade 
Lärarhögskolan den första arbetsintegrerade lärarutbildningen med inriktning åk 4-6. 
Utbildningen genomförs i samverkan med 11 kommunala skolhuvudmän. Läs mer om 
regeringsuppdraget AIL: Arbetsintegrerad lärarutbildning (umu.se) 

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, arbetsintegrerad utbildning 
Hösten 2022 startar Lärarhögskolan grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem som 
arbetsintegrerad lärarutbildning. Utbildningen genomförs i samverkan med skolhuvudmän. 
AIL-studenterna går samma utbildning som studenterna som läser på campus men med en 
annan studietakt och på distans. AIL-studenterna kommer under utbildningen att få välja ett 
praktiskt eller estetiskt ämne som de får behörighet att undervisa i. Minst 10 studenter 
behöver välja ett ämne för att aktuell ämneskurs kan starta. Läs mer om programmet: 
Grundlärarprogrammet - fritidshem (umu.se) 

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 är 
personen schemalagd hos arbetsgivaren och två dagar per vecka är möjliga att schemalägga 
för undervisning. Utbildning och anställning pågår i fyra år. Under utbildningen kommer 
studentgrupper vara kopplade till en så kallat lärnod i regionen. På en lärnod kan 
studenterna träffas för att tillsammans ta del av undervisning och för att studera tillsammans 
eller enskilt. Studenterna kommer även att få fältuppgifter som de praktiserar vid lämplig 
tidpunkt på sina tre arbetsdagar. Utbildningen genomförs som nät- och distansbaserad 
undervisning. Varje termin förekommer fysiska träffar, dessa kan ske vid lärnod eller på 
campus i Umeå.  

Skolhuvudmannens anställning av student löper på under studietiden med ettåriga avtal i 

enlighet med skollagen. En årlig avstämning görs mellan parterna 

(arbetsgivare/medarbetare) om förutsättning för fortsatt anställning finns. Likvärdiga 

anställningsvillkor för den anställde studenten eftersträvas och tas fram i dialog mellan 

medverkande skolhuvudmän. Anställande rektor är ansvarig för arbetsmiljön och gör 

nödvändiga anpassningar för studenten. Rektor utser en mentor med uppdrag att stödja 

studenten i arbetet på skolenheten.  Studentens arbetsuppgifter på skolan ska bygga på en 

tanke om progression. 

Antagning och anställning  

Det finns ingen förordning som gör det möjligt att villkora antagning med en anställning. I 
avvaktan på ny förordning används nu gällande regelverk för antagning och anställning. 
Antagning och anställning genomförs som två fristående processer. En översiktlig 
beskrivning av upplägget antagning och anställning beskrivs nedan.  

https://www.umu.se/lararhogskolan/samarbeta-med-oss/arbetsintegrerad-lararutbildning/
https://www.umu.se/utbildning/program/grundlararprogrammet---fritidshem/
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• Ansökan till utbildningen görs på antagning.se (Tidiga antagningsomgång, 15 feb – 15 
mars). 

• Ansökan till utbildningen är öppen för sen anmälan om programtillfället/orten har få 
behöriga sökande.  

• Ansökan om anställning skickas av sökande till skolhuvudman på den ort de sökt 
utbildning i. (Ansökningsperiod 15 feb – 21 mars). 

• Ansökan om anställning är öppen för sen ansökan om ansökan till utbildningen är 
öppen för sen anmälan.  

• Antagning till utbildning följer gällande antagningsregler. Orter med tre eller fler 
platser fördelas enligt följande urvalsgrund 1/3 betyg, 1/3 högskoleprov, 1/3 
arbetslivserfarenhet. Orter med färre platser än tre fördelas med följande urvalsgrund 
1/2 betyg, 1/2 högskoleprov. 

• Sista dag för sökande att skicka in komplettering av behörighet till utbildningen är 1 
april. 

• Antagningsbesked skickas 26 april. 

• Antagen student intervjuas av skolhuvudman på programtillfället/orten som den 
antagits till. 

• Skolhuvudmannen fattar beslut om antagen student ska anställas eller inte.   

• Anställningsprocesserna löper på så länge det finns sökande till utbildningsplats på 

ett programtillfälle/ort och möjlighet att anta reserv till programmet.  

• Om en antagen student väljer att gå utbildning trots att de inte fått anställning hos 

skolhuvudmannen kommer Lärarhögskolan ge studenten möjlighet till fältstudier vid 

enstaka tillfällen per termin på den skola där studenten haft sin VFU-placering. I 

enlighet med VFU-avtalet. 

Samordning och kommunikation  

För ett lyckat genomförande är samordning och kommunikation med en ömsesidig förståelse 
för varandras förutsättningar central. Medverkande skolhuvudman utser en kontaktperson 
som medverkar på gemensamma möten och som för den interna dialogen med berörda 
funktioner hos sin skolhuvudman. Utöver kontaktpersonen kommer möten ordnas för 
ansvarig rektor, utsedd mentor och för skolhuvudmannens VFU-samordnare.  

Lärarhögskolan ansvarar för att:  

• Säkra administrativa rutiner och regler för AIL. 

• Skapa programtillfälle på ort där skolhuvudmän skapat plats för AIL-studenter. 

• Informera om AIL och rekrytera studenter till utbildningen.  

• Samordna de fristående processerna antagning och anställning. 

• Utveckla och kvalitetssäkra nät- och distansbaserad undervisning för AIL-

studenterna. 

• Samverka med skolhuvudmän för utveckling av AIL. 

• Samarbeta med medverkande skolhuvudmän för att ge antagna studenterna bästa 
möjliga förutsättningar för studieframgång.  

• Erbjuda kompetensutveckling till exempel i forma av handledarutbildning för AIL-
studenternas VFU-handledare.  
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Skolhuvudmännen ansvarar för att:  

• Marknadsföra och rekrytera sökande till de platser som skapats. 

• Genomföra intervjuer med samtliga studenter som antas på programtillfället/orten 
som Lärarhögskolan skapat i enlighet med denna överenskommelse.  

• AIL-studenten uppdrag på skolan får en progression som utgår från studentens 
förutsättningar, verksamhetens behov och utbildningens krav.  

• AIL-studentens anställningsvillkor är likvärdig som övriga AIL-studenters. 

• Samverka med Lärarhögskolan för utveckling av AIL. 

• Samarbeta med Lärarhögskolan för att ge de antagna studenternas bästa möjliga 
förutsättningar för studieframgång.  

• Utse huvudmannens kontaktperson. 

• Utse och ge förutsättningar för studentens mentor. 
 


