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 – Jag hade aldrig en tanke 
på att bli lärare som min 
mor och far, men efter 
min militärtjänstgöring 

på 70-talet, fick jag upp ögonen för att 
undervisa och arbetade fram till 2005 
med specialundervisning på högstadiet. 

Under sina 25 år som aktiv lärare har 
Rickard alltid varit engagerad i facket 
och har varit såväl arbetsplatsombud 
som skyddsombud. Med åren lade han 
allt mer tid på fackliga uppdrag och be-
stämde sig så småningom för att börja 
arbeta fackligt på heltid. 

– När jag utbildade mig till lärare i 
Linköping träffade vi en ombudsman 
som sa ”det är viktigt att vara med i fack-
et, arbetsgivaren kommer alltid att kräva 
mer arbete ifrån er, men inte till en hö-
gre lön.” Vilket stämmer, lärarna har 
med åren fått mycket mer att göra, men 
inte till förmån för en högre lön. På sikt 
måste det bli ändring på det om vi ska 
ha en skola med hög kvalitet. 

Viktigt att inte känna sig ensam 
Idag är Rickard huvudskyddsombud på 
Lärarförbundet i Växjö med fokus på ar-
betsmiljöfrågor. Han håller även i om-
budsutbildningar och erbjuder alla nya 
ombud ett koncept som han själv har 
kommit på, ”60 minutes”. Under en tim-
me ger han en snabbintroduktion till om-
budsrollen och berättar om uppdraget, 
samt visar hur man hittar de mest efter-
frågade faktasidorna om lön och försäk-
ring på lararforbundet.se. Viktigast tycker 
han det är att ombudet inte känner sig 
ensam, utan snabbt kan komma i kontakt 
med honom eller någon annan på Lärar-
förbundet. 

– Lärare på de skolor jag besöker vitt-
nar om en hög arbetsbelastning, där 
bristen på vikarier gör att man många 
gånger måste utföra kollegans arbete 
också. Det riskerar att leda till ökad an-
del sjukskrivningar. Inom utbildnings-
förvaltningen i Växjö är den siffran re-

dan hög, årssnittet ligger 
på ett hundratal långtids-
sjuka, 60 dagar eller mer. 
Ser jag till mig själv har 
jag nu upptill 30 ärenden 
som pågår, där de flesta är 
arbetsmiljörelaterade. 

Träffar ofta lärare
Två till tre gånger i veckan 
åker Rickard ut till olika 
skolor för att träffa lärare 
och möta dem i deras var-
dag. Han försöker att göra 
arbetsplatsbesök så ofta 
han kan och har medvetet 
valt bort möten och att 
sitta med i till exempel utbildnings-
nämnden, till förmån för att kunna hjäl-
pa medlemmar och potentiella medlem-
mar ute på skolorna.

– När jag träffar nya lärare brukar jag 
alltid fråga om de har rätt förutsättning-
ar för att kunna utföra sitt arbete och 
ställer sedan fem frågor som är koppla-
de till Arbetsmiljöverkets föreskrift om 
organisatorisk och social arbetsmiljö 
(AFS 2015:4). 1. Vilket är ditt uppdrag?  
2. Vilket resultat ska uppnås med ditt 
arbete? 3. Ska arbetet utföras på ett sär-
skilt sätt, isåfall hur? 4. Om det kör ihop 
sig, hur gör du då? 5. Finns det någon 
backup för dig? 

Den senaste tiden har frågan om lä-
rarlönelyftet varit högaktuell och Rick-
ard träffar många lärare som tappat ar-

betsglädjen, blivit besvikna, ledsna och 
som till och med mått så dåligt att de 
har känt sig tvungna att sjukskriva sig. 
Han har besökt tysta arbetsplatser där 
lärarna håller känslorna inom sig och 
han har varit i personalrum där åsikter-
na har stormat vilt. Oavsett vilket tycker 
han att det är viktigt att vara lyhörd och 
uppmärksam på signaler för psykisk 
ohälsa och kränkande särbehandling.

– Har du möjlighet att göra en enkät 
på din skola för att se hur lärarna mår, 
så gör det! Förändras klimatet i kollegiet 
så att lärarna börjar må dåligt, bör du 
utgå från AFS:en OSA, kontakta för-
skolechef eller rektor och göra en till-
budsanmälan. Lärarlönelyftet har blivit 
en  arbetsmiljöfråga där jag som huvud-
skyddsombud och du som ombud har 
en viktig uppgift att lyssna in och väg-
leda lärarna så att deras välmående sätts 
i främsta rummet.

Uppdrag: Ombud

Namn: Rickard Wirdelöv. Ålder: 62 år.  
Undervisar i: Specialundervisning på högstadiet. 
Jobbat fackligt: Sedan 1980-talet.  
Drömde som liten om att bli: Pilot. 

VIKARIEBRIST, ökade sjuktal och känslostorm efter lärarlönelyftet. Arbetsmiljön i skolan är en 
högaktuell fråga i Växjö och Rickard Wirdelöv, huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Växjö,

 är mer efterfrågad än någonsin. För att möta behovet besöker han skolor så ofta han kan,  
och väljer bort möten, för att kunna träffa lärare i deras vardag.

” Lärarna har med 
åren fått mycket 
mer att göra, men 
inte till förmån för 
en högre lön.”

Rickard erbjuder alla nya ombud koncept ”60 minutes”, en 
snabbintroduktion till ombudsrollen fullmatad med tips och råd.
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lararforbundet.se/taggar/lararlonelyftet

MER OM LÄRARLÖNELYFTET
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Vad ska jag som ombud tänka på 
inför terminsstart i mötet med 
nya kollegor? 
– Jag tycker att det är viktigt att du 
som ombud personligen hälsar på 
nya kollegor så att de känner sig väl-
komna och får veta vem som är om-
bud för Lärarförbundet. Det är också 
viktigt att erbjuda dem medlemskap 
genom att ställa frågan ”Vill du med-
lem?”. Behöver du vässa dig i att 
prata om medlemskap, kan du gå vår 
webbutbildning ”Så blir vi fler – det 
rekryterande samtalet” som du hittar 
på lararforbundet.se. Utbildningen 
tar bara 30 minuter och innehåller 
tips, övningar och inspiration inför 
mötet med nya kollegor. 

Vilka vägar finns det till med-
lemskap? 
– Vi erbjuder medlemskap till alla lä-
rare och skolledare och du kan hjälpa 
din nya kollega att bli medlem på 
flera olika sätt: 

→ Visa att det går att ansöka om med-
lemskap på webben genom att gå in 
på lararforbundet.se/blimedlem 

→ Det går även att skicka ett sms 
med texten ”lärare” alternativt ”skol-
ledare” och ditt namn till 720 80.

→ Beställ ansökningsblanketter från 
materialkatalogen och ge till den som 
vill bli medlem.

Vad ska jag tänka på när det 
kommer till medlemmarna på 
min arbetsplats? 
– För att du som ombud ska kunna 
veta vilka som är dina medlemmar på 
arbetsplatsen behöver du stämma av 
med alla kollegor och uppmana nya 
att uppdatera sina uppgifter på larar-
forbundet.se. Det gör man genom att 
logga in på lararforbundet.se och gå 
in på ”Min sida”. Glöm inte heller 
bort att hålla din anslagstavla uppda-
terad med dina kontaktuppgifter.

Säg hej till en ny termin 
och nya kollegor! 

Namn: Eva Persson 
Ålder: 55 år 
Arbetar som: På avdelningen medlem och 
förtroendevald på Lärarförbundets kansli. 
Jobbat fackligt: Blev fackligt aktiv redan 
som 17-åring. 
Vad fick dig att bli ombud?: Jag ville 
påverka arbetssituationen för mina 
medlemmar och jag tror på idén att vi 
tillsammans är starka och på så sätt kan 
påverka. Jag kunde inte så mycket till en 
början, men man måste inte kunna allt för 
att bli ombud. Jag har lärt mig att det 
viktigaste är att synas och lyssna. Om det är 
något jag inte kan svara på så ber jag att få 
återkomma med ett svar så snart jag kan. 
Avdelningen och Lärarförbundet Kontakt 
finns alltid bara ett samtal bort om jag 
behöver hjälp.

FAKTA

Evas viktigaste tips inför 
terminsstarten: hälsa på 
dina kollegor, nya som 
gamla!
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Vad ska jag som ombud tänka på när en ny termin drar igång med nya utmaningar och kanske 
nya kollegor? Eva Persson, tidigare ombud och förtroendevald i Södertälje ger tips och listar 
tre viktiga punkter:  Presenterar dig för nya kollegor  Ställ frågan om medlemskap  

 Se till att dina medlemmar uppdaterar sina kontaktuppgifter. 

”Det är viktigt att du som ombud personligen 

hälsar på nya kollegor så att de känner sig välkomna 

och får veta vem som är ombud för Lärarförbundet.”
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Hur mottogs lärarlönelyftet på din 
skola?  
– Relativt lugnt under hela processen, 
på ytan i alla fall. Vi pratade inte så 
mycket om det i kollegiet jämfört med 
hur lärare diskuterade det på Twitter. 
Inte ens nu efteråt.

Hur många fick ta del av 
lärarlönelyftet?  
– 32 av 40 kvalificerade enligt rektorns 
bedömning. Totalt är vi drygt 50 
inklusive vikarier, deltidsanställda och 
föräldralediga. Summan som delats 
ut är 2 600 kronor, vilket beslutats av 
Stockholms stad.

Varför valde ni att göra en enkät  
på din skola? 
– Jag som skyddsombud och kollega 
var orolig för att tystnaden kring 
lärarlönelyftet innebar att lärarna dolde 
något som vi skulle behöva hantera 
omgående. Då 32 fick och åtta valdes 
bort i sista urvalet så fanns risken att 
vi inte pratade om det, med hänsyn till 
de andra som kanske kände sig som 
de sämre lärarna på skolan. Men då 
vi inte visste, valde vi i fackförbunden 
på skolan att försöka ta reda på hur 
kollegorna verkligen kände.

Vilka frågor ställde ni i enkäten? 
1. Var du kvalificerad för lärarlönelyftet 
i rektorns första urval? [Alternativ: Ja, 
Nej, Vet inte] 

2. Har du fått ta del av lärarlönelyftet? 
[Alternativ: Ja, Nej] 
3. Tycker du att du fått en god 
motivering av beslutet för dig? Utveckla 
gärna. [Öppen fråga] 
4. Har du märkt av någon reaktion 
på lärarlönelyftet bland kollegorna på 
Globala? Vilken i så fall? Hur har du 
själv reagerat på det? [Öppen fråga] 
5. Om det är något annat du vill ta upp 
gällande lärarlönelyftet kan du göra det 
nedan. [Öppen fråga]

Vad fick ni för respons på resultaten 
i enkäten, när ni presenterade dem 
för samverkansgruppen?  
– Samverkansgruppen var inte förvå-
nade över resultaten, utan svaren från 
enkäten bekräftade den bild som 
ledningen redan hade, efter att ha haft 
samtal med de lärare som varit miss-
nöjda. Det som däremot var nytt, var att 
det fanns en oro bland de som fått ta 
del av pengarna att prata om lärarlöne-
lyftet, samt att de kände oro över hur 
kollegorna som inte fått ta del av 
satsningen mådde.

Hur kommer ni att följa upp  
resultaten? Vad blir nästa steg?  
– Vi från lärarfacken yrkade på att 
något borde göras från ledningens håll 
så snabbt som möjligt, men det måste 
vara väl genomtänkt då det är en så 
pass känslig fråga. I början av decem-
ber tog ledningen upp lärarlönelyftet på 

ett APT-möte och lyfte bland annat 
enkätresultatet om oron och uppma-
nade alla lärare som behövde prata att 
komma och göra det individuellt. 
Ledningens sätt att prata om lärarlöne-
lyftet gick i linje med vad facken lokalt 
på skolan tyckte behövdes göra och nu 
jobbar vi vidare på facklig nivå och 
skulle det visa sig behövas mer arbete 
längre fram lyfter vi det fackligt.

Känner du av någon förändring  
i kollegiet efter enkäten?  
– Egentligen inte, däremot är det flera 
som pratat individuellt med mig, delvis 
om enkäten, men även om lärarlöne-
lyftet generellt.

Skulle du vilja uppmana fler ombud 
till att göra en enkät på sin skola?  
– Om överblick saknas så kan det vara 
en bra idé. Att förutsätta att allt är bra 
för att det är tyst är riskfyllt då missnöje 
kan gro oupptäckt, men att förutsätta 
att alla automatiskt behöver stöd är 
också riskfyllt och kanske kan skapa 
en negativ atmosfär som inte skulle 
uppstå annars.

– Väljer man att göra en undersök-
ning är det bra om alla representerade 
fackförbund på skolan är med på det 
och att skicka ut till alla lärare då det 
kan vara viktigt för både ledningen och 
fackförbunden att upptäcka missnöje 
och behovet av stöd. 

    Tystnaden över lärarlönelyftet 
fick mig att agera

ARBETSMILJÖ

Mattias anser att  
det är en god idé  
att göra en enkät på 
skolan om lärarlöne-
lyftet, ifall det saknas 
en överblick för hur 
lärarna mår efter 
beskedet.

Som arbetsplatsombud eller skyddsombud är 
det viktigt att du är uppmärksam på signaler 
eller risker för psykisk ohälsa eller kränkande 
särbehandling i kollegiet. Upplever du någon av 
nedanstående signaler ska du kontakta din 
förskolechef eller rektor. Tänk även på att det är 
viktigt att skriva tillbudsrapportering på 
situationer som uppstår och be som stöttning 
från din avdelningen.

→ försämrad kommunikation
→ utfrysning
→ kollegor som undviker samvaro med övriga
→ nedstämdhet eller uppgivenhet
→ gliringar, sura kommentarer
→ ökad sjukfrånvaro som inte förklaras på  
 annat sätt
→ kollegor som slutar eller pratar om att sluta

VIKTIGA SIGNALER ATT HA KOLL PÅ

Kollegornas tystnad fick Mattias Danielsson, lärare och skyddsombud på Globala gymnasiet i Stockholm att  
agera och göra en enkätundersökning tillsammans med facken på skolan. ”Vi behövde ta reda på vad kollegorna  
verkligen kände. Fanns det något under ytan som vi borde hantera omgående?”
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rehabiliteringsplan med relevant innehåll. 
Arbetsgivaren ska ta fram planen, men du som 
ombud kan bli tillfrågad av medlemmen att 
medverka när planen tas fram. Är du med på 
mötet är det viktigt att du stöttar, dokumente-
rar och ställer de rätta frågorna om exempel-
vis tidsplan och uppföljning.

Viktigt att arbeta förebyggande 
– Men det viktigaste är att arbeta förebyg-
gande, att anpassa arbetssituationen på kort 
och lång sikt så att ingen blir utbränd. 
Tjänstefördelningen är en bra tidpunkt för dig 
som ombud att lyfta att det ska tas höjd för 
arbetstoppar, raster, pauser mellan lektioner-
na och för att tillräckligt med tid avsätts för 
respektive arbetsuppgift. Att arbeta för att 
kollegorna får den återhämtning som behövs, 
sker inte genom punktinsatser, det kräver 
långsiktigt arbete.

Att arbeta 
förebyggande mot 
jobbstress är det 
viktigaste steget 
mot friska 
medarbetare.

JENS KÖNBERG, 
OMBUDSMAN PÅ 
LÄRARFÖRBUNDET

återhämtning, säger Jens Könberg, en av 
förbundets ombudsmän som är ansvarig för 
avtalsförhandlingar.

Redskap för att kartlägga stress 
Bakom ombudsverktyget står förutom Jens, 
Robert Nilsson, löne- och arbetstidsexpert, 
Cyrene Martinsson Waern, arbetsmiljöexpert, 
Hans Flygare, arbetsskadeexpert och 
utredarna Per Båvner och Lars Svensson. De 
sex kollegorna har som mål att presentera de 
åtta ombudsverktygen under våren 2017. 
Materialet som ska tas fram till dig som 
ombud, kommer att bestå av manualer, 
checklistor och enklare redskap för att 
kartlägga hur kollegorna upplever sin 

arbetssituation och stress.

Snabbare väg tillbaka 
till arbetet
– Den delen som vi är ange-
lägna att bli klarar med först är 
rehabilitering. Vi ser att många 
av våra medlemmar blir 
långtidssjukskrivna och det är 
vanligt att det tar lång tid innan 
de börjar arbeta igen, eller så 
kommer de inte tillbaka alls. 
Det är dessutom väldigt vanligt 
att en rehabiliteringsplan aldrig 
upprättas.

För att lärare snabbare ska 
kunna komma tillbaka till sina 
arbeten behövs en tydlig 

Nya verktyg ska stötta dig som 
ombud i arbetsmiljöfrågor

Bakgrunden till de nya ombudsverktygen tar 
sin början i socialförsäkringsministern Annika 
Strandhälls (S) förslag om hälsoväxling för att 
minska långtidssjukskrivningar. Förslaget blev 
dock aldrig verklighet utan drogs tillbaka av 
regeringen efter att arbetsmarknadens parter, 
med bland annat Sveriges Kommuner och 
Landsting, Lärarförbundet och fackförbund 
inom kommun och landstingssektorn, tagit 
fram en gemensam avsiktsförklaring med 
åtgärder för att få friskare arbetsplatser. 

– Ska vi lyckas måste kunskap ut på 
arbetsplatserna om hur man arbetar förebyg-
gande mot jobbstress. Åtgärder måste sättas 
in tidigt och i tjänstefördelningen och schema-
läggningen ska det tydligt tas höjd för 

Lärarbrist, vikariebrist och ökade sjuktal kopplade till psykisk ohälsa. Lärare inom alla skolformer tampas idag 
med en allt mer ansträngd arbetssituation. Du som ombud spelar en viktig roll i att uppmärksamma hur dina 
kollegor mår. För att stötta dig i ditt arbete tar Lärarförbundet nu fram flera nya ombudsverktyg i syfte att verka 
för friska arbetsplatser.

Ombudsverktygen sätter fokus på åtta viktiga 
arbetsmiljöfrågor i syfte att förebygga jobb-
stress och arbeta för att långtidssjuka kommer 
tillbaka till arbetet så fort som möjligt. 
Rehabilitering: Ska förklara vilka steg och 
aktörer som ingår, ge specifika förslag utifrån ett 
identifierat riskområde och berätta vad som 
förväntas av dig som ombud. 
Checklistor: Utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift 
om Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. 
Hälsobokslut: Kan ses som ett komplement till 
ett ekonomiskt bokslut och ska visa på lärarnas 
välmående. Hur mycket kostar sjukskrivningar, 
stress och hög arbetsbelastning? 
Rapport: Informerar om Arbetsmiljöverkets 
rapporter och siffror om sjukskrivningar. 

Arbetsskador: Siffror från bland annat AFA och 
Försäkringskassan, samt stödmaterial gällande 
arbetsskade- och arbetssjukdomsärenden. 
Statistik: Relevant statistik från Lärarförsäk-
ringar och Försäkringskassan utifrån olika 
yrkesgrupper, vad det gäller olika aspekter av 
sjukskrivning. 
Risk- och friskfaktorer: Information som 
grundar sig på professorer inom bland annat 
arbetsmiljömedicin och organisationspsykologi 
likt Eva Vingård och Töres Theorel. 
Verksamhetsårshjul: Skyddsombudets roll 
utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift om 
systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och 
organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA.

ÅTTA VIKTIGA OMRÅDEN I FOKUS

Det finns inte någon etablerad definition  
av vad en långtidssjukskrivning innebär.  
I praktiken förekommer fyra mer eller 
mindre vanliga definitioner:
> 14 dagar 
från och med när arbetsgivarens  
sjuklöneansvar upphör. 
> 28 dagar 
från en tidigare proposition. 
> 60 dagar 
skulle rapporteras enligt Årsredovis-
ningslagen från 2003 men gäller inte 
längre.
> 3 månader 
bl.a. utifrån rehabiliteringskedjans steg.

VAD ÄR LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING?
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Jag är ditt ombud

Telefon

E-post

Avdelningen i

Telefon

E-post

Vår webbplats  lararforbundet.se/

Jag är ditt skyddsombud

Telefon

E-post

Bli medlem via sms! 

SMS:a LÄRARE alt SKOLLEDARE 

[mellanslag] ditt namn till 720 80

KLIPP UT 
OCH SÄTT 

UPP!

lärarförbundet.se/kontakt



Bli medlem nu 
– spara 900 kr *!

*) Beräknat på en genomsnittlig medlemsavgift på 300 kr/månad.

Nu är det extra förmånligt att bli medlem i Lärarförbundet.  
Vi bjuder på 3 månader utan avgift. 

Oavsett vad du gör för pengarna du sparar – unnar dig något extra 
eller skänker till välgörenhet – gör ditt medlemskap skillnad för 
dig och för alla Sveriges lärare. 

Tillsammans tar vi kampen för högre löner och bättre 
arbetsvillkor. Bli medlem du också! 
Så här enkelt blir du medlem: 
→ Prata med ditt ombud
→ Fyll i bli medlem-formulär på lärarförbundet.se/blimedlem
→ SMS:a LÄRARE alt SKOLLEDARE och ditt namn till 720 80 
→ Du som idag är medlem i Sveriges Skolledarförbund ange  
 Kampanjkod ”Skolledarförbundet” i medlemsansökan.

lärarförbundet.se/blimedlem
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För pengarna du sparar kan du t ex köpa 30 trisslotter, plantera 18 träd i regnskogen, 
donera fyra getter till behövande eller unna dig en skaldjursplatå.



Lärarfackligt nr 1 | 20178

I slutet av förra året kom nyheten att 
Botkyrka utanför Stockholm väljer att 
satsa 46 miljoner extra på kommunens 
lärare och alla legitimerade fastanställda 
får 1 200 kronor mer i månaden. 

– Ett glädjande besked och helt nöd-
vändigt för att kunna behålla och rekry-
tera nya lärare, säger Elisabet Molander, 
ordförande i Lärarförbundet Botkyrka.

Sedan Elisabet blev ordförande för sju 
år sedan har Lärarförbundet Botkyrka 
målmedvetet arbetat för att få upp kom-
munens eftersatta lärarlöner. Bara  
några pendeltågsstationer bort, i Hud-
dinge och Södertälje har lärare erbjudits 
cirka 2 000 kronor mer i lönekuvertet. 
För att få till en förändring har Elisabet 
och hennes kollegor arbetat för att för-
bättra kvaliteten i arbetsgivarnas löne-
samtal, erbjudit vissa arbetsplatser löne-
coachande samtal och haft kontinuerliga 
möten med politikerna i utbildnings-
nämnden. 

Nödvändigt krafttag för att få 
lärare att stanna
– Genom att prata om kvaliteten i sko-
lan och lyfta frågan om vilken skola vill 

vi skapa i Botkyrka, har vi lyckats väcka 
politikernas intresse för lönefrågan och 
konkurrensen mellan kommunerna. I 
våras var vi tydliga med att kommunen 
måste ta ett krafttag för att få lärarna att 
vilja stanna, och så blev det också. Tack 
vare ett lokalt lärarlönelyft kan Botkyr-
kas lärare äntligen får arbetsro.

Satsningen sker utöver ordinarie 
löneöversyn 
Pengarna kommer från statens välfärds-

satsning på totalt 10 miljarder kronor. 
Botkyrka får 46 miljoner kronor som 
öronmärks åt skolan. De kommer att 
fördelas på två sätt, alla legitimerade  
lärare med tillsvidareanställning får  
1 200 kronor mer i månaden och skol-
ledare får 2,5 procent, samt att skolor 
med särskilda behov får en extra tilldel-
ning. Elisabet ser positivt på det lokala 
lärarlönelyftet, framförallt med tanke på 
att tillskottet sker utöver ordinarie löne-
översyn.

Problematiskt att inte alla 
lärargrupper omfattas 
– Men jag tycker att det är tråkigt och 
problematiskt att inte alla lärargrupper 
kan få ta del av satsningen. Vi har flera 
lärarkategorier som inte tillhör utbild-
ningsförvaltningen och som därmed 
står utanför det lokala lärarlönelyftet, 
likt förskollärare i öppna förskolan, SFI-
lärare och lärare i Kulturskolan. Trots en 
extrasatsning fortsätter vi att trycka på 
för att kommunens samtliga lärare,  
oavsett förvaltning, ska få ta del av det 
lokala lärarlönelyftet.

Nu måste kommuner och 
fristående skolor satsa på lokala 
lärarlönelyft! Skälen är många:
→ Sverige behöver fler lärare
Lärarbristen ökar och tros år 2025 ligga 
på 65 000. Antalet examinerade studen-
ter behöver vara 8 000 fler varje år för 
att täcka behovet.
→ Behålla kompetens i skolan
Många lärare är osäkra på om de stan-
nar i yrket till pensionen. Varenda lärare 
behövs i skolan och det är därför viktigt 
att arbetsgivarna betalar för att behålla 
kompetens.

→ Lärare tjänar under snittet
Det skiljer många tusenlappar i löne-
nivå mellan lärare och jämförbara grup-
per. Snittlönen för en grundskollärare 
idag är till exempel 1 900 kronor lägre 
än medellönen för alla yrken i hela riket.
→ Utbildning måste löna sig
I ett livslöneperspektiv är det mer lön-
samt att avstå lärarutbildning helt och 
istället börja arbeta direkt efter gymna-
siet. Läraryrket är alltför lågt värderat i 
förhållande till både utbildningens 
längd och yrkets betydelse.

Fokus inför vårens löneöversyner
För Lärarförbundet är följande i fokus i 
samtalen med arbetsgivarna inför  
vårens löneöversyner:
→ En fortsatt uppvärdering av hela  
lärarprofessionens löner. Flera lärar-
grupper har helt eller delvis stått utan-
för de stora statliga satsningarna.
→ En skolorganisation som ger lärare 
bättre möjligheter att utvecklas, speciali-
sera sig och därmed utveckla undervis-
ningen.
→ En lönesättning som upplevs rättvis 
och rimlig och som speglar och utveck-
lar organisationen.

OPINION: LÄRARLÖNER 

Lärarlönerna måste fortsätta stå 
i fokus på politikernas agenda
2017 är sista året i flera av våra löneavtal, en chans för arbetsgivarna att visa att de på allvar 
förstår hur viktigt det är att öka läraryrkets attraktivitet. Det statliga lärarlönelyftet har tillfört 
pengar i systemet. 

Elisabet är tydlig med att Lärarförbundet 
Botkyrka kommer fortsätta trycka på för att 
satsningen ska gälla alla lärargrupper. 

”Äntligen kan Botkyrkas lärare få arbetsro”
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Vilka frågor är viktigast för lärarna att 
utveckla och hur ser de på läraryrkets 
och Lärarförbundets framtid? Det vill vi 
ta reda på, genom att uppmuntra så 
många medlemmar som möjligt att 
starta egna medlemsdialoger. Underla-
get från medlemsdialogen kommer att 
skapa Lärarförbundets verksamhetsin-
riktning och ligga till grund för en ny 
vision.

Samtidigt kan medlemsdialogen bli ett 
naturligt tillfälle att samla medlemmar-
na, och även rekrytera nya som vill vara 
med och påverka Lärarförbundets fram-
tid. Förbundsordförande Johanna Jaara 
Åstrand ser dialogen som ett viktigt sätt 
att fånga upp medlemmarnas åsikter.

Varför genomför Lärarförbundet 
projektet medlemsdialog?
– Vi försöker på olika sätt att bli en mer 
engagerande och medlemsnära organi-
sation och det här är ett sätt. Vi vill gå 
mot kongressen 2018 på ett annorlunda 
sätt än tidigare och därför kommer 
medlemmarna involveras på bred front 
tidigt i arbetet. När fler är med och bi-
drar blir resultatet bättre. Alla engage-

rade medlemmar och förtroendevalda 
behövs för att både forma och förverkli-
ga Lärarförbundets vision.

Hur kommer dialogerna att gå till?
– Som medlem ska det vara enkelt att 
delta. Man ska kunna delta på flera olika 
sätt. Det kan vara alltifrån några minu-
ter till några timmar. Det kommer fin-
nas möjlighet att delta både digitalt och 
via fysiska möten.

Vilken roll har jag som är ombud?
– Du är superviktig för att möjliggöra och 
leda dialoger på arbetsplatsen. Det är på 
arbetsplatserna som de allra flesta fysis-
ka mötena kommer att hållas. Det kom-
mer finnas enkelt och tydligt stödmate-
rial för hur du kan göra. Du har också en 
viktig roll i att kommunicera medlems-
dialogen till medlemmar och andra kol-
legor och förklara varför vi gör den.

Har du något tips till förtroende-
valda som ska vara med och leda 
en fysisk medlemsdialog?
– Ta dig tid att delta och var nyfiken. Det 
finns ett enormt engagemang hos med-
lemmarna som vi behöver lyssna till och 
fånga. Det är tillsammans som vi formar 
lärarprofessionens framtid.

Har ni satt något mål för 
medlemsdialogerna?
– Vårt mål är att minst 50 000 medlem-
mar ska delta i dialogen. Det är ett högt 
mål men om vi hjälps åt så klarar vi det!

När får man veta resultatet av 
dialogerna?
– Det kommer att ske återkoppling vid 
flera tillfällen. Slutresultatet i form av en 
ny vision och verksamhetsinriktning 
klubbas av Lärarförbundets kongress i 
oktober 2018. Men ett annat viktigt resul-
tat av dialogerna är de diskussioner, slut-
satser och det engagemang som växer 
fram på arbetsplatser och i avdelningar 
runt om i landet. Det resultatet behöver 
inte invänta någon kongress utan kan 
börja användas direkt.

Hur kommer du själv delta?
– Jag kommer själv vara med i medlems-
dialogen och genomföra samtal med 
medlemmar.

Medlemsdialog banar väg för 
Lärarförbundets framtid

Läs mer på lärarförbundet.se/medlemsdialog

LÄS MER

Lärarförbundet genomför medlemsdialogen 
under februari, mars och april 2017, därefter 
sker en bearbetning och analys av alla 
dialoger. 
Praktisk information till dig som är ombud 
kommer i januari och till medlemmar i 
februari. 

FAKTA

Förbundsordförande Johanna 
Jaara Åstrand berättar att 
medlemsdialogen är ett steg till 
att bli en mer engagerande och 
medlemsnära organisation.Fo

to
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Nu påbörjar Lärarförbundet arbetet med att ta fram en ny vision och verksamhetsinriktning 
inför kongressen 2018. För att fånga upp vad som är viktigast för våra medlemmar vill vi att du 
som ombud bjuder in dina kollegor till medlemsdialoger under februari till april.

Alla engagerade medlemmar 
och förtroendevalda behövs 
för att både forma och 
förverkliga Lärarförbundets 
vision.
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AKTUELLT

Så engagerade Mölndal sina 
ombud i Stafettpinnen
En stafettpinne, 38 medlemsaktiviteter och ökat engagemang för dig som ombud. Det var när 
Eva-Lis Sirén lämnade över ordförandeskapet till Johanna Jaara Åstrand som stafettpinnen tog 
sin början 2014.
 Stafettpinnen har sedan start gästat 38 
avdelningar och resulterat i lika många 
medlemsaktiviteter, flashmobs, speed 
dating och möjliggjort utvecklingstid för 
ombud. Jönköpings avdelning har exem-
pelvis arrangerat ombudsdagar med 
fortbildning och i Mölndal startades ett 
förskolenätverk med arbetsplatsombud i 
syfte att diskutera förskollärarnas upp-
drag utifrån läroplanen. 

”Vi behövde få större insyn i förskolan” 
Idén tog sin början när en tjänst på 20 
procent stod till förfogande hos Lärarför-
bundet i Mölndal, och de bestämde sig 
då för att använda tiden på ett nytt sätt. 

– Vi ville få större insyn i förskolan och 
höra hur förskollärarna själva upplevde 
sin arbetssituation. I september 2015 
gick vi ut med en efterlysning och kort 
därefter hade vi ett nätverk med fyra ak-
tiva ombud, säger Monica Karlsson, vice 
ordförande i Lärarförbundet Mölndal. 

En av de fyra förskoleombuden som 
nappade på initiativet var Veronica Stig-
holt som arbetar på förskolan Bosgår-
dens pedagogiska enhet. 

– Vårt nätverk har varit jätteviktigt för 
att kunna se vilka olika förutsättningar 
förskolorna i Mölndal har och skillna-

derna har varit betydligt större än vad vi 
först hade kunna tro.

Tre viktiga områden ringades in 
Förskolenätverkets uppdrag har fokuse-
rat på att se hur förskollärarna i Mölndal 
kan utföra sitt uppdrag utifrån skollagen 
och läroplanen samt sett över vilka förut-
sättningar som finns. 

– Efter att vi fyra hade diskuterat, träf-
fade vi de 20-tal förskoleombud som 
finns i staden och ställde frågan: ”Hur 
ser ni på ert uppdrag och era förutsätt-
ningar?”. Det vi gemensamt kunde kom-
ma fram till är att vi behöver säkerställa 
att det finns pedagogisk utvecklingstid, 
en yrkesrollsbeskrivning samt gemen-

samma begrepp som pedagogisk utveck-
lingstid, pedagogisk utvecklingsdialog 
och uppdragsdialog. 

Resultatet har presenterats för avdel-
ningsstyrelsen, förskolechefer och verk-
samhetschefen för förskolan som har 
visat stort intresse för arbetet. Nu pågår 
diskussioner kring hur förskolenätver-
kets arbete kan fortsätta och leda till kon-
kreta förändringar. 

– Nätverket har varit ett viktigt start-
skott för att förbättra arbetssituationen 
och att se hur andra arbetar är ett sätt att 
höja kompetensen inom förskolan. Se-
dan är spridningseffekten jätteviktig. 
Det gör ingen skillnad om vi fyra sitter 
och arbetar fram idéer, vi måste få med 
oss arbetsplatsombuden, förskolechefer-
na och verksamhetschefen. Och det är 
ett arbetet som bara har börjat och som 
vi måste hålla i för att kunna se en effekt.

Hur kan du påverka Stafettpinnen? 
Hör gärna av dig, direkt till avdelningen 
eller till Lärarförbundet Kontakt, med 
tips och idéer på vad vi kan göra. Du som 
arbetsplatsombud är mitt i verksamheten 
och ser säkert många möjligheter till 
förändring och engagemang. Läs mer: 
lararforbundet.se/stafettpinnen

Vad är Lärarförbundet Kontakt?  
– Det är vår medlemsservice som fått 
ett nytt namn i och med att vi tagit ett 
omtag och samlat alla kompetenser på 
en enhet. 

Varför har ni det? 
– För att kunna ge hög och jämn 
kvalitet. Vi vill ge våra medlemmar och 
förtroendevalda den bästa servicen och 
vägledningen. 

Blir det någon skillnad för mig som 
ombud? 
– Nja, du kommer fortfarande att 
vända dig till din avdelning. Men vill 
du få snabba svar på frågor kan du 
alltid höra av dig till oss på Kontakten. 
Vi bemannar telefon och frågor via 
lararforbundet.se/kontakt varje dag 
mellan 8 och 17. Förtroendevalda kan 
via knappval få en direktlinje in. Du 
kan alltid få hjälp och svar helt enkelt.

Från vänster: Veronica Stigholt, Ulrika 
Wallentin, Malin Grinneland, Monica Karlsson 
och Susanne Samuelsson. 

En väg in till Lärarförbundet
Hallå där Helena Andersson, enhetschef för Lärarförbundet Kontakt! 
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För att hylla läraryrkets och skolans ut-
veckling under de senaste 175 åren, kan du 
ta del av en unik utställning på Walde-
marsudde mellan den 11 mars – 21 maj. 
Ta del av såväl läseböcker från sekelskiftet 
och paneldebatter om skolans framtid. 

Lärarförbundet är samarbetspartner 
till utställningen som även går att se på 
Kalmar läns museum 3 juni – 8 oktober 
samt på Regionmuseet Kristianstad 22 
oktober – 14 januari 2018. Läs mer på: 
waldemarsudde.se/utstallningar 

Flerspråkighet som resurs
I februari drar vi igång Lärarmötet för 
våren med fokus på flerspråkighet och 
mångfald för lärare i kulturskolan, 
praktiskt/estetiska ämnen och yreks-
lärare. Flerspråkiga och nyanlända elever 
finns idag i hela Sverige och därför får du 
på Lärarmötet chansen att förstärka dina 
kunskaper genom att utbyta erfarenheter 
och reflektera tillsammans med kollegor. 
Lärarmötet sker på flera olika platser i 
Sverige, så för att hitta ett Lärarmöte 
nära dig, klicka in på: lararforbundet.se/
lararmotet

Innovativt och modernt lärande
SETT är Skandinaviens största mässa för 
dig som är förskollärare, lärare, fritids-
pedagog eller skolledare och vill få 
inspiration inom det innovativa och 
moderna lärandet. SETT äger rum den 
3-5 maj på Kistamässan och sätter fokus 
på tre områden: 
→ Bottom Up – Om skolutveckling och 
ledarskap.
→ Human vs Technology – Hur påverkas 
lärprocessen när tekniken flyttar in i våra 
verksamheter?
→ Teacher 2 Teacher – Kollegialt lärande 
med digitala hjälpmedel.
Håll utkik efter rabatterade biljetter på:  
lararforbundet.se/taggar/sett

Hållbart ledarskap
Den 2-3 mars går Skolledarkonventet av 
stapeln i Lärarnas Hus i Stockholm.
Temat i år är hållbart ledarskap och med 
fokus på skolledarens, förskolechefens 
och rektorns roll som ledare. Hur gör 
man skillnad i sin verksamhet och 
samtidigt tar hand den egna arbets- 
miljön? Hur skapar vi ett hållbart socialt 
klimat för alla? Konventet är kostandsfritt 
för alla och ger förutom inspiration, 
möjligheten att nätverka med kollegor 
från hela landet. 
Läs mer och anmäl dig på: 
lararforbundet.se/skolledarkonvent

AKTUELLT

Smakprov på vårens aktiviteter!
Vårterminen är fullspäckad med medlemsaktiviteter och inspirationstillfällen som bland annat 
Lärarmötet och SETT 2017. Här har vi samlat några höjdpunkter för dig som lärare, skolledare 
och ombud. För att anmäla dig och få koll på hela vårt utbud inklusive ombuds- och skyddsom-
budsutbildningar klicka in på lararforbundet.se/kalender.

LÄRARMÖTET

ANNONS

LÄS MER OCH ANMÄL DIG!

Vår kalender kan komma att uppdateras med 
fler aktiviteter, så för bäst koll och anmäla dig, 
klicka in på lararforbundet.se/kalender

Sjuk utan sjukpenning ska inte säga upp sig

När ersättningen från 
Försäkringskassan tagit slut 
men arbetet ändå inte går att 
återvända till, ska den anställda 
inte säga upp sig. Istället kan 
hen söka tjänstledigt utan lön 
för att kunna få ersättning från 
oss. Men ring oss först, så att vi 
kan hjälpa medlemmen rätt. 

Begär tjänstledigt utan lön
Vi kan betala ut ersättning till en 
medlem som beviljats tjänstledig-
het utan lön och som av hälsoskäl 
inte kan återgå vare sig till tidigare 
arbete eller till annat arbete hos 
sin arbetsgivare, men som av 
Försäkringskassan bedömts ha 
arbetsförmåga i förhållande till 
arbetsmarknaden i övrigt.

Ersättning vid tjänstledigt
En sökande som är tjänstledig utan 
lön har i normalfallet inte rätt till 
ersättning. Men det finns två 
undantag varav ett är hälsoskäl.

Ring oss! 
Telefon 0770-33 00 10

SETT 2017 SKOLLEDARKONVENTET

En sagolik skola – Folkskolan firar 175 år! 
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Det ljusnar ute, och det ljusnar för skolan. 
Strax före jul vände trenden i både Pisa och 
Timss, två uppmärksammade internationel-
la kunskapsmätningar. För första gången på 
länge ökade kunskapsresultaten.

Bakom det här lyftet ligger Sveriges sam-
lade lärarkår. Allt som händer i förskolan, 
fritidshemmet och under alla grundskole-
åren har betydelse för elevens resultat i  
nionde klass. Vi är alla en del av vändningen 
för skolan! 

Mätningar som Pisa och Timss visar inte 
allt. Men det är en bekräftelse att det som 
många av oss haft på känn också har visat 
sig stämma i det som mäts i de internatio-
nella kunskapsmätningarna. Det sker mas-
sor av fantastiskt lärararbete runt om i lan-
det varje dag. Svensk skola är under ständig 
utveckling.

Allt detta händer trots att förutsättningar-
na är långt ifrån de bästa. Vissa kurvor borde 
inte peka uppåt, men tyvärr gör de det: lärar-
bristen och sjuktalen. Kollegor saknas, tid 
och resurser likaså. De politiska åtgärderna 
är ofta andra än de som lärarna  
efterlyser.

Vad skulle vi inte kunna åstadkomma 
med bättre förutsättningar? Om politiker  
fokuserade på åtgärder som ger fler kollegor 
och arbetsro, samt inte nöjer sig med annat 
än att lärare och skolledare har de allra bästa 
förutsättningarna?

Jag hoppas att det här blir startskottet för 
en annan skoldebatt. En debatt som hämtar 
kraft i det som fungerar, med politiker som 
vill vara en del av vändningen för skolan och 
kommer överens. 

Som lyssnar in och levererar de förutsätt-
ningar som lärarna efterfrågar: Garanterar 
stöd till de elever som behöver det, höjer  
löner och förbättrar arbetsvillkoren så att vi 
kan få fler kollegor och friska lärare.

Då kan det här bli en början på en fortsatt 
kunskapsresa för Sverige.

Johanna Jaara Åstrand, 
förbundsordförande

Du vet väl att du kan få läsa Lärarfackligt på vår webb-
plats? Gå in på lararforbundet.se och sök på ”Lärarfackligt”. 
Här kan du också skriva ut tidigare exemplar av tidningen 
som PDF-fil.

Redaktion: Linda Jerand. Ansvarig utgivare: Pernilla Frantzich. Form & layout: Johanna  
Andersson. Omslagsfoto: Lina Alriksson. Besöksadress: Segelbåtsvägen 15. Postadress: 
Box 12 229, 102 26 Stockholm. Telefon: 0770-33 03 03. Webbplats: lararforbundet.se.  
E-post: infored@lararforbundet.se. Tryckeri: Lenanders, Kalmar 2017. 

Du är en del av vändningen  
för skolan!

Allt som händer i för- 
skolan, fritidshemmet 
och under alla grund-
skoleåren har betydelse 
för elevens resultat i 
nionde klass. 

VI SES I  
SOCIALA MEDIER!  
Twitter: @JohannaJAstrand  

Instagram: @johannajastrand
Facebook: Johanna Jaara Åstrand

”Jag vill ge Bragdguldet till alla 
er fantastiska lärare ute i landet 

som bidragit till trendbrottet 
i Pisa-mätningen.” 

Efter beskedet om att skolresultaten 
vänder uppåt i senaste Pisa-mätningen, sände 

Johanna Jaara Åstrand för första gången live 
från sin Facebook, den 6/12 2016. 

”Nu kräver vi trendbrott 
i #utbpol också så vi lärare 

får fortsätta utveckla det som 
gör skillnad för eleverna!”

#PISA2015 
Johanna kommenterar Pisa-mätningen och  

betonar att trendbrottet beror på hårt och  
engagerat lärararbete, den 6/12 2016.

Behöver du inspiration till vårterminens lektioner?
Hos Lektionsbanken hittar du projekttips och lektionsidéer i olika ämnen för såväl förskola 
som förskoleklass och grundskola. Alla lektionstips är utformade för att passa kursplanerna. 
Förra året slog lektionsbanken.se besöksrekord – hitta in till succésajten du också!
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500 
lektionstips av 

lärare till lärare! 


