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Beslut

Terminslider och orbelsår för Uddevollo kommun lösårel2019/2020
Enligt 3 kap. Lärotider i skolftirordningen, 2 $ ska läsåret ha minst 178 skoldagar och
minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagama ffir det inom läsåret läggas ut fem (5)
kompetensutvecklings dagar ftir personalen.
Sedan länge har läsåret omfattat ytterligare tvä (2) kompetensutvecklingsdagar ftir
låirarna, vilket innebär ytterligare tvä (2) lovdagar för eleverna. Förslaget grundar sig på
dessa uppgifter.

Terminstider:
Läsåret 201912020

Ht20l9z

19 augusti

- 20 december

Yt2020z Tjanuari*-9juni

*Vårterminen startar den 7:e januari och inleds med tvä(2) kompetensutvecklingsdagar ftir lärarna, vilket betyder att elevernas ftirsta skoldag blir

torsdagen den 9/1.

Lovdagar

IIt2019:

Höstlov v 44 (Höstlovet
30/10 och wå

Yt2020:

består av tre kompetensutvecklingsdagar; 28110,29110,

lovdagar;3lll0,ll1l)

Sportlov v8
Påsklov v 15

l7l2 -2112
614

Klämdag*

-914

2215
* lov ftir både elever och ferieanställda lärare

Kompetensutvecklingsdagar
(Lovdagar fiir eleverna)

lJt20l9z

2719

Höstlov v 44 (Höstlovet består av tre kompetensutvecklingsdagar; 28110,29110,
30/10 och två lovdagar;3lll0, llll)

Yt2020:

TllrSll

(elevernas ftirsta skoldagYt2020 ärtorsdagen den

X)V3 (rörlig dag

i

9/l)

mars, datum fastställs när provdagarna ftir Nationella

proven är kända)

Born och ulbildnino
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Stodshusel Vorvsvögen I
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Helgdagar

vt2020

Längftedag l0l4
Annandag påsk 13/4
Första maj ll5
Kristi Himmelfiir dsdag 2I I 5

Lärarnas arbetsår:
Ht 2019: l2l8 -20112

Yt2020z 7ll -

1516

Uppehållsanställdas arbetsår

Arbetsår 282 dagar

Elevassistenter, Habiliteringspersonal

Ht20l9: 19/8 - 20112
Yt2020z 7ll -1016

Arbetsår 289 dagar vissa elevassistenter och habiliteringspersonal mfl.
Ht20l9: l2l8 -20112

Yt2020z 7ll -

1016

Arbetsår 296 dagar

Uppehållsanställda forskollärare som arbetar i ftirskoleklass samt vissa
uppehållsanställda inom barnomsorgen.

Ht20l9z l2l8 -20112
Vt 2018: 7ll - 1516

Uppehållsanställda har sommar och vinteruppehåll, övriga lov arbetar de.
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Staffan Lindroos

Expedieras till
Samtliga enheter
Uddevalla.se

Dnr

BUN 2018100002

