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Riktlinjer för ersättning och arvoden till lärare/handledare
Detta dokument lämnas inte ut direkt till anlitade lärare, utan är ett underlag för planering och
upphandling.

Vid upphandling av undervisningstjänster (föreläsningar, handledning och annan undervisning)
ska vi vid Designhögskolan sträva efter att hålla likartade arvodesnivåer på de olika programmen
och kurserna. I största möjliga mån ska samordningsvinster eftersträvas, där lärare som anlitas
kan användas på flera program/kurser och den sammanlagda tiden som läraren för på dessa olika
kurser/program räknas ihop gemensamt.
När vi ställer förfrågan om deltagande i undervisning till en lärare, ska vi samtidigt i möjligaste
mån ge förslag på arvode eller ersättning vi kan erbjuda. Kan det inte göras vid förfrågan ska
förslaget ges när läraren lämnat in en offert på det antal timmar och det arvode hon/han
beräknat.

Generellt
Resor måste bokas via Designhögskolan så tidigt som möjligt. Restid ersätts ej. Kostnader för
ombokning eller avbeställning på grund av anledningar som inte beror på ändringar i
Designhögskolans planering/aktiviteter bekostas av läraren själv.
Rutiner för fakturering-policy ska tilldelas alla lärare/handledare som anlitas.

Externa lärare & handledare med F-skattsedel (konsulter)
Enstaka timmar eller dagar:
Normalersättning

550 sek/tim

Förberedelsetid

350 sek/tim

Heldag, enstaka dagar

Motsvarande månadslön

5 000 sek/dag (625 sek/tim, inkl förberedelsetid)

60 000 sek

66 000 sek

Oerfaren lärare

400 sek/tim

43 000 sek

Erfaren lärare

650 sek/tim (stor erfarenhet av undervisning)

71 000 sek

Erfaren lärare

750 sek/tim (som ovan, har pedagogisk utbildning)

82 000 sek

Ersättning över 750 sek/tim kräver prefektbeslut.
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Återkommande uppdrag under terminen:

Om en lärare anlitas vid upprepade tillfällen under en termin, på ett eller flera
program/kurser bör ersättningen beräknas med hänsyn till hela mängden timmar och inte
som ”lösa” timmar. Samverkan bör ske mellan alla program och kurser om detta. I
sammanräkningen kan man räkna 40 tim över tid som motsvarande en veckas arbete.
Hel vecka, 40 tim

22.000 kr (550 kr/tim, förberedelser 300 kr/tim)

Hel månad, 160 tim

72.000 kr (450 kr/tim, förberedelser 300 kr/tim)

Över 200 tim/termin

max 400 sek/tim, förberedelse 300 kr/tim

Bör diskuteras med prefekt, då en deltidsanställning kan vara att föredra.

Externa lärare & handledare utan F-skattsedel (direkt arvode)
Enstaka timmar eller dagar:
När en lärare inte har eget företag med F-skattsedel tillkommer lönekostnadspålägg för
sociala avgifter m.m. Det arvode vi betalar till extern person kostar oss därför arvoderad
summa x 1,5.
Motsvarande månadslön

Normalersättning
Heldag, enstaka dagar

375 sek/tim
3 250 sek/dag

62 000 sek
( inkl förberedelsetid)

65 000 sek

Oerfaren lärare

250 sek/tim

41 200 sek

Erfaren lärare

425 sek/tim (stor erfarenhet av undervisning)

70 100 sek

Erfaren lärare

500 sek/tim (som ovan, har pedagogisk utbildning)

82 500 sek

Ersättning över 500 sek/tim kräver prefektbeslut. Anlitande av arvoderad lärare i mer omfattande
utsträckning diskuteras med prefekt då deltidsanställning kan vara att föredra.

Ersättning krokimodeller

200 sek/tim

Student med 120 hp

105 kr/tim

Studenter med < 180 hp

110 kr/tim

Studenter med > 180 hp

115 kr/tim

Fd studenter , år 1 efter examen

250 sek/tim
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