
Hej!  

Vi förtroendevalda på Saco-S vid Göteborgs universitet vill med detta brev önska er 
alla en välförtjänt sommarsemester och samtidigt passa på att förmedla lite 
information, helt kort, om vad som gäller vid semester.   
 
Vanligt är att semestern ligger sammanhållen under en period i juni-augusti. Det är 
en rättighet i lagstiftningen, om man själv inte väljer en annan period. Vid Göteborgs 
universitet har i princip alla lärare schablonsemester medan annan personal har 
önskat sin semesterperiod och kommit överens om detta med närmsta chef. Man har 
också rätt att spara semester, vilket bör ske i planering med närmsta chef. 
 
Om du blir sjuk under semestern har du rätt att avbryta din semester. Då är det 
viktigt att du sjukanmäler dig så snart du kan, detsamma gäller vid vab. Det innebär 
att du kan spara dina semesterdagar och ansöka om ledigt vid ett senare tillfälle. Vill 
du veta var ovanstående information finns och om du vill veta mer om vad som 
gäller kring semester hittar du den informationen i semesterlagen och vilkorsavtalet 
vid Göteborgs universitet (se länkar nedan). 
Semesterlagen  
Saco-S lokala kollektivavtal  
  
Höstens arbete 
I höst väntar många frågor på att adresseras av Saco-S. Men vårt fokus kommer att 
ligga mycket på fortsatt implementering och bevakning av det nya arbetstidsavtalet 
för lärare.  
För den hugade går det att läsa hela avtalet på nedanstående länk vad gäller bland 
annat forskningstid i tjänst, tid för undervisning och kompetensutveckling. 
Lokalt arbetstidsavtal för lärare 
 
Saco-S kanslis semestertider 
Det är viktigt att även vi fackligt förtroendevalda också får semester. Därför är vårt 
kansli inte bemannat mellan vecka 27 till och med vecka 31. 
 
 
Med vänlig hälsning,  
 
Maja Pelling 
Ordförande 
Saco-S rådet vid Göteborgs universitet 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IN ENGLISH  
Dear all, 
 
Saco-S at the University of Gothenburg like to wish everyone a well-deserved 
summer holiday. We also like to take the opportunity to briefly inform you about 
your rights concerning vacation. 



As a teacher your vacation will most likely be placed during the summer between 
June-August. If you have another form of employment your vacation is planed 
together with your management, or supervisor.  
 
You also have the right to save vacation days, which must be planed together with 
the nearest manager. If you become ill during your vacation, you have the right to 
cancel your vacation and save the vacation days to be used later. This applies also for 
parental leave.  
Remember to report sick leave as soon as you can in case you become sick during 
your vacation. 
For more information concerning vacation see links below.  
 
Semesterlagen   
Saco-S lokala kollektivavtal   
 
  
Upcoming fall 2022  
Saco-s will during the next semester focus on how the new work time agreement for 
the teachers concerning research time, time for teaching and competence 
development, to name a few will be implemented.  
Download the agreement Lokalt arbetstidsavtal för lärare here. 
  
   
The Saco-S office will be closed during July 5th -August 6th. 
 
 
With my best regards, 
 
Maja Pelling 
Chairperson 
Saco-S, University of Gothenburg 
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