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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och 
legitimation för lärare och förskollärare 
Utfärdad den 20 juni 2018 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:326) om behörighet 
och legitimation för lärare och förskollärare1 

dels att 2 kap. 20 § ska upphöra att gälla, 
dels att 2 kap. 19 § och 5 kap. 2 § ska ha följande lydelse, 
dels att punkt 10 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha 

följande lydelse. 

2 kap. 
19 §    Behörig att undervisa i fritidshemmet är den som har avlagt 

1. grundlärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)
med inriktning mot arbete i fritidshem, 

2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i fritids-
hem, eller 

3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna
förordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin utbildning har 
fått kunskaper och förmågor som motsvarar kraven för en examen som avses 
i 1. 

I 35 § finns bestämmelser om att en fritidspedagog eller motsvarande som 
har avlagt en examen som är avsedd enbart för arbete i fritidshem är behörig 
att som lärare eller förskollärare undervisa i skolväsendet, om han eller hon 
har kompletterat sin utbildning. 

5 kap. 
2 §2    Rektorn ska se till att det finns en plan för introduktionsperioden. 

10.3 Till en ansökan om utökad behörighet enligt 9 ska det fogas ett yttran-
de eller intyg över lärarens eller förskollärarens undervisning enligt 9 första 
stycket b–f och över hans eller hennes lämplighet att bedriva sådan undervis-
ning. Yttrandet eller intyget ska ha utfärdats av huvudmannen eller av rek-
torn vid den eller de skolor eller förskolor där läraren eller förskolläraren har 
bedrivit undervisningen. 

Om ett yttrande eller intyg enligt första stycket inte kan ges in, ska läraren 
eller förskolläraren i stället ge in en utredning som visar att han eller hon 
uppfyller kraven i 9 första stycket b–g. 

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:532. 
2 Senaste lydelse 2014:419. 
3 Senaste lydelse 2013:830. 
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SFS 2018:1307 
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018 i fråga om 2 kap. 19 § 

och i övrigt den 1 juli 2019. 

På regeringens vägnar 

GUSTAV FRIDOLIN 
Eva Lenberg 
(Utbildningsdepartementet) 
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