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 Utbildningsförvaltningen Överenskommelse 
 Förskoleavdelningen   
 
 
 
 
 
 
Överenskommelse om ersättning  
i samband med utbildning för barnskötare grundutbildning och fördjupning 
 
Överenskommelsen innehåller förutsättningar för att vikarieersättningen ska godkännas. Läs 
igenom hela överenskommelsen innan ni skriver under.   
 
De utbildningar som omfattas av möjlighet till ersättning för barnskötare vid Midsommarkransens 
gymnasium.  
    
En förutsättning är att den anställde behåller sin lön den dag som vikarieersättning betalas ut och i 
övrigt genomför sitt ordinarie arbete.  
 
 
Den studerandes namn Personnummer 

            
Den studerandes e-postadress 

Anställd vid förskolan  

       Kommunal  Fristående 
Adress 

      
Stadsdel 

      
E-postadress till förskolan 
       
Utbildning/kurs Dag: 

            
Kursstart och beräknad tid för examen 
      
Gymnasium  
 Midsommarkransens gymnasium 
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Överenskommelse 
 
§1  Förskolan, den anställde och utbildningsförvaltningen är överens om att följande överens-

kommelse ska gälla.  
 
§2  Den anställde ges under utbildningen rätt att delta i undervisning på betald arbetstid motsva-

rande 1 dag i veckan. Övriga studier sker på den anställdes egen tid. 
 
§3 Individuell plan för tidsuttag ska upprättas av förskolechef och studerande. Även den som 

arbetar deltid schemaläggs på heltid den dagen då vikarieersättning utgår. 
 
§4  Utöver vad som ovan nämnts får inga andra bindningar mellan huvudman/förskola och 

studeranden upprättas. 
 
§5  Ersättning utgår per månad då studier pågår. Se aktuella belopp 

https://leverantor.stockholm/fristaende-forskola-skola/forskola-pedagogisk-
omsorg/kompetensutveckling/ 

 Ersättningen utbetalas till förskolan under förutsättning att studierna genomförs som planerat. 
Vid studieuppehåll eller avbrutna studier måste Utbildningsförvaltningen informeras. 

 
§6  Ersättningen rekvireras terminsvis av förskolan efter avstämning med utbildnings-förvaltningen. 

Förskolechefen är ansvarig för att uppgifterna är korrekta. Summan måste rekvireras senast 
15/6 för vårterminen respektive 30/11 för höstterminen. 

 
§7  Om någon del av överenskommelsen inte följs kan Utbildningsförvaltningen avsluta 

utbetalningen av ersättningen och kräva återbetalning av utbetald ersättning. 
 
 
Denna överenskommelse är upprättad i tre likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt. 
Överenskommelsen gäller löpande under förutsättning att studierna genomförs enligt vad som sagts 
ovan. 
  
Överenskommelsen måste ha inkommit till utbildningsförvaltningen senast 15/2 för 
vårterminen respektive 17/10 för höstterminen. 
 
 
Överenskommelsen godkänns 
 
Ort och datum 

       
  
Anställd  Förskolechef 
   

   
Enhetsschef UtbF   
   
   

Anna Rydin   
 
Personuppgifterna kommer att behandlas I enlighet med Dataskyddsförordningen. 
Information om behandlingen lämnas av utbildningsnämnden.  

https://leverantor.stockholm/fristaende-forskola-skola/forskola-pedagogisk-omsorg/kompetensutveckling/
https://leverantor.stockholm/fristaende-forskola-skola/forskola-pedagogisk-omsorg/kompetensutveckling/

	Överenskommelse om ersättning
	i samband med utbildning för barnskötare grundutbildning och fördjupning

