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Det är en avgörande tid vi befinner oss i. Skolan har stora utmaningar med lärarbrist 
och hög arbetsbelastning. Kunskapsresultaten måste vändas, likvärdigheten öka och 
de elever som i dag har det tuffast i skolan måste få bättre förutsättningar.

Förra året sökte 70 000 barn och unga asyl i Sverige, varav ungefär hälften var en-
samkommande. Mindre än hälften av de elever som kommer till Sverige efter skolstart 
klarar grundskolans kunskapsmål. Bara var tredje som påbörjar språkintroduktion 
går vidare till ett nationellt gymnasieprogram efter tre år. Bara 9 procent av dem som 
påbörjar språkintroduktion avslutar ett nationellt gymnasieprogram inom fyra år.  
Det är oerhört oroande siffror. Om inte mer görs riskerar vi att halka 50 år tillbaka  
i tiden, där en gymnasieexamen inte var en självklarhet utan ett privilegium. 

Det är bakgrunden till att vi i Lärarförbundet har sökt upp politiker och beslutsfattare 
och bett dem avge Gymnasielöftet. Gymnasielöftet är Sveriges löfte till alla unga som 
bor i vårt land, oavsett var de är födda: Vi lovar att ge dig de allra bästa förutsättning-
arna för att klara en gymnasieexamen. Vi tror på dig och din förmåga. Vi nöjer oss  
inte med mindre än att vi gjort allt för att du ska klara av det. 

Vi i Lärarförbundet tänker inte stå tysta– vi ska ta strid för grundläggande värden  
i vårt skolsystem. Vi tror på alla barns och elevers förmåga och står upp för skolans 
kompensatoriska uppdrag. 

Utan en gymnasieexamen är det oerhört 
svårt att få en stadig förankring på arbets-
marknaden i dag. Utbildning är avgörande 
för vilket liv en ung människa har möjlig-
het att skapa sig. Det är också avgörande 
för företagen, välfärden och hela samhälls-
utvecklingen. Utbildning är inte en kost-
nad – det är en investering. Som betalar 
tillbaka sig mångfalt.

Vi lärare har höga ambitioner för våra 
elever. Lika höga ambitioner för utbild-
nings- och integrationspolitiken måste 
också våra politiker ha.

JOHANNA JAARA ÅSTRAND
Ordförande i Lärarförbundet

”Vi lärare har höga  
ambitioner för våra elever”
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Pensionärsmedlem  
i Lärarförbundet
Som pensionärsmedlem tillhör du 
samma avdelning som när du var 
yrkesverksam. 
Om du flyttar är du välkommen till 
avdelningen närmast dig.

Aktiviteter för dig
Utbudet av aktiviteter varierar och utgår 
från pensionärsmedlemmarnas initiativ, 
till exempel utflykter, studiebesök och 
gemensamma luncher. 
Prata med avdelningen för att få senaste 
nytt om vad som är på gång. 
Programmen kan även finnas på avdel-
ningens hemsida på lararforbundet.se/
kontakt

Vad kostar det?
Det kostar 40 kronor i månaden.  
I avgiften ingår Lärarnas tidning och 
Pedagogiska magasinet. 
Vill du fortsätta prenumerera på din 
ämnestidning tillkommer 21 kronor per 
månad. 

Kontakta medlemsservice
Har du frågor om ditt medlemskap? 
Hör av dig.
Prata med oss: 
0770 33 03 03 (vardagar). Telefon-tider 
måndag - fredag 08.00 -17.00
Mejla oss: 
kontakt@lararforbundet.se

Rådgivning och service 
Du har fortsatt rätt till rådgivning och 
service, till exempel om du behöver hjälp 
med något som gäller din pension. 

Läs mer: 
lararforbundet.se/pensionar

Ny blogg om skolfrågor
Lärarförbundets utredare har startat en 
blogg där de fördjupar aktuella frågor 
om lärare, skola och utbildningspolitik. 
Högvilt för dig som vill veta mer än vad 
som får plats i medias rapportering. 

Läs mer:
lararforbundet.se/bloggar/ 
lararforbundets-utredarblogg

Gröna bilagan är Lärarförbundets tidning för pensionerade medlemmar. Den distribueras som 
en bilaga till Lärarnas tidning.



bidra till strejkkassan. Inför lagen tecknades 
Slottsbacksavtalet (1963), ett huvudavtal som 
kan liknas vid Saltsjöbadsavtalet fast för det 
statliga området. 
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FÖRHANDLINGSRÄTTEN 5O ÅR

Text & Foto: Anna Norrby

1966  
Lärarna  
fick rätt  

att strejka

”Ett demokratiskt  
genombrott”
Arbetarna fick förhandlingsrätt redan 1906. För lärare och vissa  
andra offentliganställda tjänstemän skulle det dröja ytterligare 50 år. 
Men då började en ny facklig epok.

L
ennart Andersson anställdes 1965 
som ombudsman på förhandlings-
avdelningen på Sveriges Lärar-
förbund, som för 25 år sedan gick 
samman med Svenska Facklärar-

förbundet och bildade Lärarförbundet. Även 
fast han själv är pensionär sedan 1994 minns 
han turerna innan lagen kom på plats.

– Det var ett väldigt liv i riksdagen under 
förberedelserna för den nya lagen. På den 
tiden var det egentligen inte många länder där 
offentliganställda hade strejkrätt. Men många 
riksdagsmän var också statstjänstemän och 
hjälpte till att få lagen på plats, säger Lennart 
Andersson. 

När lagen kom 1966 var förbundet redan i 
färd med att efter kongressbeslut bygga upp 
en strejkfond.

– I samma veva såg vi till att med extra ut-
taxering av medlemmarna få in medel bland 
annat till gemensam konfliktfond hos TCO-S 
som var vår huvudorganisation med förhand-
lingsrätt och strejkrätt. Det var lite ovant för-
stås, men allmänt sett ställde man upp på att 

Jag är glad för den verksamhet jag varit med om 
i Lärarförbundet och TCO-S, det var en trevlig 
tid, säger Lennart Andersson. 

1966 trädde lagen om kollektivavtal för offentligt anställda i kraft, och det 
sattes punkt för traditionen att lärarnas löner skulle bestämmas av staten efter 
överläggningar med huvudorganisationerna, bland annat TCO-S som Sveriges 
Lärarförbund och Svenska Facklärarförbundet hörde till. 

w Föreningsfriheten, att bilda och vara medlem i facket, hade visserligen funnits 
sedan länge. Men lönerna hade spikats i förordningar.

w Lagen som gav de offentliganställda förhandlings- och konflikträtt förändrade 
stora delar av lärarnas inflytande genom TCO-S. Den hade sina begränsningar, men 
omfattade till exempel lön, uppsägningstid, pension och försäkringar.

w Huvudavtalen förhandlades och tecknades centralt av TCO-S för Sveriges Lärar-
förbunds (SL) och Svenska Facklärarförbundets (SFL) räkning. Snart kom även de 
andra lagarna som stärker lärarna, som lagen om medbestämmande (MBL), lagen 
om anställningsskydd (LAS) och lagen om facklig förtroendeman (FFM).

– Att staten släppte till ett direkt inflytande 
i lönesättning innebar ett nytt förhållande. 
Det var ett demokratiskt genombrott för lä-
rarnas möjligheter till inflytande. Vi stärkte 
vår ställning och det blev en renässans för de 
fackliga organisationerna, en verklig föränd-
ring på den svenska arbetsmarknaden under 
1960- och 1970-talet. Det fanns också en stor 
respekt för oss från arbetsgivaren. 

Redan 1966 blev det dags för den första 
konflikten när SACO-SR tog ut lärare i strejk. 
Fler konflikter kom, bland annat den 1971 
som slutade med en fullmaktslag, och stor-
konflikten 1980.

– Vi försökte kraftsamla för en grupp i 
taget och stöttade varandra under konflik-
terna. Vi byggde upp vår konfliktorganisa-
tion inom förbundet och inom TCO-S, som 
samverkade med Statsanställdas förbund. 

När de andra arbetsrättsliga lagarna kom 
blev de ett viktigt verktyg för att till exempel 
stärka lärare med otrygga anställningar.

– De som var ordinarie satt säkert, medan 
de som inte var det hade till exempel läsårs-
förordnande som inte alls var tryggt. Då hade 
vi nytta av LAS, men även MBL gav möjlighet 
att förhandla innan beslut. 

Förhandslingsrätten öppnade för många 
fler möjligheter, där ett exempel är att SL och 
SFL tillsammans fick fram ett kollektivavtal 
för cirkelledare med Folkbildningsförbundet. 

– Arbetsgivarna ville ju inte att cirkelledare 
skulle ha avtal, men vi drev bland annat ige-
nom att de skulle ha pensionsavtal. 

Socionomen Lennart Andersson var för-
handlingschef 1970-1991 under Hans Hellers 
och Solveig Paulsson, samt bl a styrelseleda-
mot i TCO-S och KTK. 

Nyfiken på mer? Läs Kartellen som vann och 
försvann av Lennart Andersson. Utgiven av 
OFR 2001. • 
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PROFILEN

Ulla-Britt Hildingsson, 81 år, bor några 
varpakast från Visbys ringmur. Hon är med 
i föreningen Gutamålsgillets skolgrupp och 
brinner för språket som präglas av många 
diftonger och ålderdomliga begrepp. Som 
pensionerad lärare tar hon varje chans att 
komma ut i skolorna för att hålla det utdöende 
gutamålet vid liv.  

Gutamålsgillet bildades 1945 av ett gäng 
herrar och Margit Olofsson som med tiden 
blev en känd gotländsk författare under 
pseudonymen Anna Kajsa Hallgard. 

– Att man bildade sällskapet berodde på 
strömningarna att det inte var fint att tala 
gutamål, säger Ulla-Britt Hildingsson. 

Föraktet mot dialekter var något hon själv 
fick känna på vid lärarseminariet i Kalmar 
på mitten av 1950-talet. 

– Särskilt vi gotländskor, men även skån-
skor, fick extra lektioner av modersmålslä-
rarna och en allvarlig uppmaning om att hyfsa 
till våra dialekter, för annars skulle barnen 
inte förstå oss. 

På Gotland har öns dialekt och gutamålet 
även förlöjligats i buskissammanhang. 

– Det spelades mycket teater här inom SLU, 
landsbygdens ungdom, och då talades det 
fastländska på scen, utom när de obildade pi-
gorna och drängarna kom in i föreställningen, 
för de skulle tala dialekt. 

Anna Kajsa Hallgard var en av dem som 
tyckte att det var fruktansvärt. 

– Men sen kom gutamålsförfattaren Gustaf 
Larsson och visade att man kunde ha en se-
riös diktning på gutamål och att det språkliga 
arvet inte bara skulle förekomma i nedsät-
tande sammanhang. 

Med tiden vände synen och numera är in-
tresset för gutamålet stort, enligt Ulla-Britt 
Hildingsson som berättar att Gutamålsgillet 
gått från att vara en sluten klubb till att bli en 
livaktig förening med cirka 500 medlemmar. 
Medelåldern är hög bland de engagerade, och 
antalet personer som talar gutamål uppskat-
tas till omkring två tusen, även om det är svårt 
med kriterierna. 

Nu är inte gutamålet en dialekt, utan 
betraktas av många som ett eget språk med 
ursprung i forngutniskan som i och med 
nedtecknade Gutasagan och Gutalagen var 
en dokumenterad gren på det fornnordiska 
språkträdet redan innan slaget vid Visby 1361. 
Efter det har danskan, tyskan och svenskan 
påverkat språket. 

– Vi skiljer den gotländska dialekten, som 
visbyitiskan, från gutamålet. En dialekt är 
en regional variant av riksspråket, medan 
gutniskan är ett eget språk. Därför är det 
värdefullt att försöka hålla det levande, säger 
Ulla-Britt Hildingsson.

Det specifika för gutamålet, som idag främst 
talas av de äldsta generationerna i några 
socknar på södra Gotland, är förutom egna 

De slår vakt om 
gotländskt arv

begrepp de många diftongerna samt en och 
annan triftong. 

Ulla-Britt Hildingsson och hennes parhäst 
Wera Svensson är alltid redo att besöka skolor 
för att lära barnen om gutamålet.

– Tyvärr är vi inte överlupna med arbete. 
Under våren var vi i tre klasser, allt beror 
på lärarens intresse. Ibland får vi komma ut 
och ge en dubbellektion, men det räcker inte.  
Vi vill hålla språket levande, men tyvärr ser det 
ut som att vi kommer att förlora den kampen. 

Helst vill hon komma till lågstadiet i sam-
band med hembygdsundervisningen, men 
det är lättare att få komma till högstadiet och 
gymnasieklasser. 

Elevernas gensvar brukar vara positivt. 
– Det märks att de tycker att det är kul. 

Elever från södra Gotland kan ha mor- och 
farföräldrar eller en gammelmormor som 
ännu talar språket i vardagslag. 

En dubbellektion i gutamålet blir intensiv. 
Först presenteras Gutamålsgillet och dess 
almanacka med ett gutamålord för varje 
dag. Almanackan gavs ut av Gutamålsgillet 
under fem år, och fick stor spridning.  Efter 
inledande språkhistoria följer övningar med 
diftonger, vokaler och konsonanter. Välkända 
gutamålsvisor sjungs och man berättar om 
skalden Gustav Larssons (1893-1985) liv och 
diktning.  

Ulla-Britt Hildingsson har trots sitt intresse 
inte lyckats få sina egna barn och barnbarn 
intresserade.

– Jag skulle inte heller själv känna mig 
bekväm med att tala gutamålet i vardagslag, 
eftersom många gotlänningar inte förstår det. 
Så långt har det gått. Men jag ger inte upp! •
 

Folkskollärarna Ulla-Britt Hildingsson och Gertrud Lyrung var en gång arbets- 
kamrater på Södervärnskolan i Visby. Men de har mer än så gemensamt,  
båda gör nämligen viktiga insatser för Gotlands unika språk och historia.

Text & Foto: Anna Norrby
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Gör vad du kan med de förmågor du har 
på den plats där du är just nu. Så lyder 
mottot som Gertrud Lyrung levt efter 
sedan hon gick på lärarseminariet. Nu 
är hon 85 år och har vid sidan om lärar-
jobbet de senaste 49 år guidat besökare i 
Visbys gränder. Alla pengar går till väl-
görenhet.

Det blåser kuling från norr och tempera-
turen sjunker mot fem plusgrader innanför 
ringmuren när Gertrud Lyrung laddar för 
en visning av det medeltida Visby. I år har 
hon som vanligt guidat varenda dag mellan 
sista april och första helgen i oktober. Men 

”Varje krona blir till glädje 
för en fattig människa”

Gertrud guidar om Visbys historia

under lågsäsong drar hon ned tempot till två 
visningar i veckan. I dagens snålblåst tror 
hon inte att någon kommer, och det visar sig 
stämma. Annars kan varje visning pågå i 
upp till fyra timmar, beroende på orken hos 
deltagarna. Själv är hon oförtröttlig trots att 
hon fick en stroke för tre år sedan och går 
med rullator. 

– Det är så stimulerande. Mötet med männ-
iskor, att kunna ge glädje och ett positivt Visby-
minne. Det är roligt för mig och jag gör det helt 
ideellt så det blir till stor glädje även för andra. 
Jag är ödmjukt tacksam över att det fungerar 
med Guds hjälp, säger Gertrud Lyrung. 

Hon är uppvuxen i Havdhem på södra 
Gotland och gick sexårig folkskola. Hennes 
föräldrar tänkte sig att hon skulle bli bonde 
och köpte in en extra gård så att hon och sys-
konet skulle få varsin. Men så blev det inte.

– Jag ville bli lärare och arbeta i Afrika, så 
jag gick på folkhögskola i Dalarna och tentade 
in mig på lärarseminariet i Gävle. 

Språkkunskaperna räckte inte till för Afri-
ka, hon återvände till Gotland och arbetade 
som mellanstadielärare på Södervärnskolan.

– Men sommarloven var långa och det 
kändes meningslöst att bara ligga på stran-
den, så jag började en guideutbildning och 
satte igång.

De första 30 åren guidade hon vid sidan av 
sitt lärarjobb, och som pensionär gör hon det 
i egen regi. Pengarna går bland annat till ett 
hem för fattiga flickor i Kongo, som får hela 
sitt uppehälle genom Gertruds arbete. Två 
flickor tog akademisk examen i fjol och två 
till går nu. 

– Min förhoppning är att föra fram alla till 
akademisk examen, för har man hjälpt en 
flicka har man hjälpt många. 

Hon stödjer även ett hem för tonårsflickor 
i Benin, flyktingar i Syrien och har byggt 
en skola åt pygméer i regnskogen, allt med 
pengar från guidningarna. Men själv har ald-
rig besökt något av ställena som hon stöttar.

– Jag har absolut inget behov av det, de 
pengarna satsar jag på att hjälpa till. Jag har 
vad jag behöver och de har ingenting. Varenda 
krona jag får in blir till glädje för en fattig 
människa och det finner jag en stor glädje i. •

Den här bilden har Gutamålsgillet lyckats 
sprida till Visby lasarett och öns läkarmot-
tagningar. 
– Vi har många hyrläkare här och kommer 
det en patient från Sudret och har ont i 
baini så har han ju ont i fötterna. I skolorna 
arbetar barnen med en förenklad variant, 
säger Ulla-Britt Hildingsson. 

Förstår du texten?

Massgaist´n   
Melodi Vårvindar friska

Massgaist´n veinar, slänggar u peinar
Augu u åiru fulle me snåi.
Kyldi ei teiar hatar u kleiar,
Leiktånnar värkar, dei moudar tåi.

Nasar bleir raude, åirsnapar bla,
Finggrar jär steiv, fast hanklar jär pa.
Vaim kund nå ane, att en sleik mane
vör skudde fa av mass

Läs mer  
Världsgane (internet):  
gutamal.org  
Tröinkeiken (Facebook):  
Gruppen ”Gutamål”  
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AKTUELLT

Fröken frågar:
– Olle, kan du tala om för  

mig vilken månad som har  
28 dagar?
Olle funderar en stund.
– Ja. Allihop.

Den 25 augusti samlades 130 pensionärer 
från Östergötland och Södermanland i 
Ekbackskyrkan i Vingåker. Efter förmid-
dagsfikat hälsades de välkomna och fick 
information om kommunen av kommunal-
styrelsens ordförande Anneli Bengtsson samt 
Lärarförbundets lokalavdelningsordförande 
Carina Windh.

I Vingåker finns Dammsdalsskolan som 
sedan 1994 specialiserat sig på elever inom 
autismspektrat. Enhetschefen Johan Liw 
höll ett uppskattat föredrag om skolans verk-
samhet och utveckling under de 49 år som 
skolan funnits. Från ”Säfstaholms slott för 
sinnesslöa” barn till dagens individanpassade 
skollokaler och specifikt anpassad pedagogik. 

Därefter följde lunch på Vingåkers hotell 

Sensommarträff  
i Sörmland  
lockade 130 pensionärer

och visning av sommarens utställningar på 
Säfstaholms slott. Deltagarna hade sedan 
möjlighet att uppleva Vingåker på egen hand 
med till exempel shopping, besök i Västra 
Vingåkers kyrka eller en tur till Säfstaholms-
äpplets moderträd. 

Innan eftermiddagsfikat bjöds på under-
hållning med lokal anknytning, ”Artus spel-
män” samt uppvisning av Vingåkersdansen, 
vilket uppskattades mycket av publiken. 

Många av deltagarna var förundrade 
över hur mycket Vingåker hade att erbjuda: 
en bra blandning mellan skola, kultur och 
shopping. • 

Gunilla Ohlsson,  
pensionärsombud i Vingåker

Fullsatt i Ekbackskyrkan när pensionärsmedlemmar och pensionärsombud från  
Östergötland och Södermanland besökte Vingåker. Kontakta gärna din egen avdelning  
för att få veta mer om vilka aktiviteter som ordnas för pensionerade medlemmar. 

Inger Westerberg,  
Monica Widén och  
Monika Bäckström Ericsson.
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Intressanta dagar väntar i Portugal, de 
stora upptäckarnas land. Resorna äger 
rum 3–8 maj 2017 från Kastrup och 3–9 
maj 2017 från Arlanda med direktflyg 
till Lissabon.

Vi bor på Hotel Baia som ligger i den triv-
samma lilla staden Cascais. Tillsammans 
med vår svensktalande lokalguide besöker vi 
charmiga gårdar och provsmakar ostar och 
muskatellvin. Vi upptäcker Lissabon med 
sina mysiga gränder och kullerstensgator, 
och de sagolika palatsen i Sintra är minst 
sagt fängslande, likaså middag på en äkta 
portugisisk fadorestaurang där vi lyssnar till 
den emotionella fadomusiken live. Självklart 
har vi också tid att utforska vackra Lissabon-
kusten på egen hand!

Anmälan: Senast 13 januari 2017 till Spe-
cialresor i Karlstad, 054-18 89 00 eller 
anmalan@special-resor.se. Antalet platser 
är begränsat! 

Värt att veta: Resa var från början ett sam-
arbete mellan Specialresor och Marianne 
Stensson. Specialresor genomför resan enligt 
planerna trots Mariannes bortgång (se sid 6).

Obs! Exakt program och pris kan ges när 
programmet är färdigställt och prissättning 
är klart för 2017, dvs under hösten 2016.

Ansvarig arrangör enligt resegaranti- 
lagen: Specialresor, Nygatan17, 652 20 Karl-
stad. Tel: 054-18 89 00 www.special-resor.se

Res med andra 
lärarpensionärer!

Portugal



Till Marianne
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2Bra böcker

Tankar om politik 
Författare: Bengt Göransson
Förlag: Ersatz

Den fd skol- och kulturministern bor-
rar här djupare i hur det politiska språ-
ket förändras. Många politiker säger 
till exempel idag att de företräder 
skattebetalarna – inte medborgarna, 
en förändring som sedan landat i att 
medborgarna blir ”kunder” och kan 
ställas mot varandra i politiska beslut. 
Förhållandet köpare – säljare träder in. 
I ett sådant butikssamhälle råkar även 
skolan illa ut. Boken kom 2010, men är 
fortfarande aktuell, välformulerad och 
intressant. 

Tommy Christell

För vad sorg och smärta 
Författare: Thom Lundberg
Förlag: Albert Bonniers förlag

En högst ovanlig bok eftersom den 
skildrar en resandesläkts vardag och 
tillvaro i Sverige. Tyngdpunkten lig-
ger på 1950-talet och en ung mans 
uppväxtförhållanden, men författaren 
väver in även äldre berättelser som 
förts vidare genom muntlig tradition. 
Genremässigt sällar den sig till arbe-
tarlitteraturen, men särskilt spännande 
är hur författaren konsekvent blandar 
romani och svenska. För den språkin-
tresserade blir läsningen en upptäckts-
färd i hur mycket romani som lever i 
svenska språket.

Anna Norrby
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Marianne sände i början av september ett mail till mig och tackade för bilder hon 
fått från möten vi deltagit i, som hon skulle visa vid en planerad träff med gamla 
fackliga kamrater. Hon såg verkligen fram mot det och jag var lite avundsjuk.  
Sådana möten får man inte ofta vara med om. Två veckor senare, på en samling 
av lärarpensionärer i Kalix kom dödsbudet. Helt ofattbart. Hon har under sin 
långa karriär på olika poster, med början i Sveriges Lärarförbund, varit en fram-
gångsrik taleskvinna för landets lärare. Dessutom har hon varit en viktig svensk 
röst i arbetet tillsammans med andra länders lärarorganisationer. 

Efter samgåendet mellan SL och SFL föreslog Christer Romilsson, ny ordföran-
de, att man skulle ge pensionärerna en viktigare roll i det fackliga arbetet. Kan-
ske tänkte han att deras erfarenheter behövdes för opinionsarbete och praktiskt 
arbete inom lokalavdelningarna. Pensionärer fick behålla de flesta medlemsrät-
tigheterna och en central pensionärskommitté kom till. 

Marianne var under många år ordförande för denna grupp som avskaffades 
2014. Trots detta bakslag lyckas hon, i Gröna bilagan våren 2015, uttrycka en tro 
på det framtida pensionärsarbetet. Det är beundransvärt, men beror kanske på, 
som hon uttrycker i samma artikel, att fackligt arbete är en form av narkomani, 
som man inte så lätt blir av med. Vid en av alla resor, då till Nordkalotten, som 
hon arrangerade, var jag med som ledare. Hon demonstrerade då de egenskaper 
hon visade för alla kamrater som deltog i hennes resor. Hon var bestämd, rolig, 
skönsjungande, historieberättande, energisk och inspireran-
de, allt i ett. Gemensamma åsikter i många diskussioner 
gjorde att vi blev nära vänner. 

Vi kamrater i pensionärskommittén, tillsammans 
med fackliga vänner i Sverige och i lärarorganisa- 
tioner i många delar av världen, delar sorgen  
med hennes familj och kommer att bevara  
henne i ljust minne.

Magnus Leijer,  
16 år i förbundsstyrelsen 

Marianne Stensson, 1934-2016, var ord- 
förande i Uddevalla lokalavdelning samt  
kretsordförande i Göteborgs och Bohuslän  
för Sveriges lärarförbund. Hon var även 
ledamot i förbundsstyrelsen åren 1977–1992. 
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LÄRARFÖRBUNDET INFORMERAR

Är du aktiv i sociala medier? I så fall är 
#viärlärare något för dig!

Initiativet #viärlärare tar upp och be-
skriver olika delar av att vara lärare. Du 
kan själv vara med och ge din bild av värl-
dens viktigaste yrke genom att dela ett 
minne från din vardag som lärare i valfri 
sociala medier-kanal. Använd hashtagen: 

Sprid bilden  
av världens  
viktigaste yrke

Årets Nordiska pensionärsträff gick av 
stapeln i juni och värd var Danmarks lä-
rarförening. Nästa år är det Sveriges tur 
att stå som värdland. Mer information 
om den träffen kommer i Lärarnas Tid-
ning i januari, och på lararförbundet.se.

Efter inkvartering på Danmarks Lärarför-
enings eget hotell Sinatur, alldeles intill bron 
över Stora Bält var det dags att vid middagen 
lära känna de övriga deltagarna. En del hade 
varit med förr medan för andra var det första 
gången.

Tisdagen började med en samling i Vor Fru 
Kirke i Nyborg, en kyrka som byggdes som 
ett monument över Kalmarunionen. Därefter 
åkte vi vidare till Johannes Larsens Museum 
i Kerteminde, ett konstnärshem från början 
av 1900-talet. Sista anhalt var Fyns Hoved, 
ett naturreservat med ett rikt fågelliv och ett 
fantastiskt fiske. 

Nordisk pensionärsträff 2016

Fullspäckat 
program i Nyborg

Onsdagen innehöll bland mycket annat ett 
besök på Egeskov slott som är Europas bäst 
bevarade renässansslott med vallgravar och 
en vacker park intill. Efter middagen höll de 
danska lärarpensionärerna ett föredrag om 
hur de är organiserade, och därefter fick vi 
uppleva ett skådespel med levande hästar 
på stranden.

Även torsdagen var en utflyktsdag med 
flera stopp, till exempel vid Valdemar slott 
som ligger mycket vackert på ön Tåsinge 
alldeles vid vattnet mittemot Langeland. 
Därifrån fick vi en härlig båttur med båten 
M/S Helge som tog oss tillbaka till Svendborg 
för vidare färd till hotellet.

Kvällen avslutades med en festmåltid med 
efterföljande dans till orkester.

Annica Pettersson
 

Ladda ned våra bilder och filmer och sprid i 
dina egna sociala medier. Dela, sprid och var 
med och bredda och fördjupa bilden av hur 
det är att vara lärare. Låt oss berätta för fler 
vad det innebär att ha detta fantastiska yrke!

#viärlärare


