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Bättre arbetsmiljö med 
dubbelt ledarskap
Två lärare i varje klass. Administrativ avlastning. 
Fastanställda vikarier. Låter det som en utopi? 
Det är verklighet på Vallbacksskolan i Gävle. 
Vårt ombud Camilla Hansen berättar om de 
förändringar som skolledningen har gjort i dialog 
med Lärarförbundet.

UPPDRAG OMBUD

Att bli ombud var inte själv-
klart för Lärar förbundets om-
bud på högstadieskolan Vall-
backsskolan i Gävle. 

– Ett ombud skulle lämna sitt upp-
drag och frågade om jag var intresserad. 
Jag tyckte det lät spännande och har  
aldrig ångrat mig – att vara ombud 

Nystartad skola med nya grepp 
I samband med att skolan startades upp 
läsåret 2015 - 2016 sjösattes många nya 
grepp jämfört med hur arbetet oftast är 
organiserat på skolor runt om i Sverige. 
Det handlar inte om extra resurser, utan 
om hur skolan valt att använda den skol-
peng som finns.

– Den största förändringen är att vi 
har delat ledarskap både på lednings-
nivå och i varje klassrum. Två lärare i 

varje klass skapar stora möjligheter att 
jobba flexibelt – med halvklass, med 
den elev som ligger efter – samtidigt 
som det skapar stabilitet eftersom två 
lärare sällan är sjuka samtidigt.

Elevcoacher avlastar lärarna 
– Vi har dessutom kring resurser i form 
av bland annat elevcoacher som genom-
för rastaktiviteter, hanterar konflikter 
och mycket mer, en reception på skolan 

Lyckade framgångsfaktorer för  
arbetsmiljön på Vallbacksskolan 

” Ha fokus på lärarnas 
förutsättningar  
att genomföra  
förändringen.”

– Dubbelt ledarskap. Närvarande och engagerad ledning.
– Två lärare i varje klassrum.
– Fler yrkeskategorier som skapar mer tid för lärare att vara lärare.
– Återkommande arbetsmiljöenkäter.
– Tätt samarbete mellan ledning och fack.

handlar om att utveckla verksamheten 
samtidigt som jag får utveckla min 
kompetens, säger Camilla Hansen.  
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Camilla Hansen, 54 år

Undervisar i: Speciallärare, inriktning mot 
engelska på högstadiet

Jobbat fackligt: Sedan 1999

Drömde som liten om att bli: Lärare! Jag 
lekte bara lärare med mina kompisar.

FAKTA

”Camilla är positiv, glad och engagerad som 
ombud. Med henne är det nära till facket! 
Om vi lyfter något tar hon det alltid vidare 
och återkopplar sedan till oss.”

Anna-Karin Sandström,  
lärare i engelska och franska

”Camilla är hjälpsam, flexibel, kompetent, 
erfaren och omtyckt. Vi har ett tätt samar-
bete med facket på skolan.”

Victoria Strandberg Zarotti,  
biträdande rektor 

SAGT OM CAMILLA 

CAMILLA HANSEN ÄR SPECIALLÄRARE MED 

INRIKTNING ENGELSKA. HÄR I SAMSPRÅK MED ELEVEN FOWZIYO AHMED.

Fotograf: Britt Mattsson  

som bland annat hjälper lärare med ad-
ministrativ avlastning och två fastan-
ställda vikarier.

Att antalet vuxna är fler runt eleverna 
i klassrum och korridorer skapar trygg-
het för både elever och lärare. Men allt 
detta låter dyrt – på vilket sätt sparar 
skolan in pengar?

– Klasserna är större än förut – unge-
fär 30 elever per klass, vi har inga kost-
nader för vikarier och lärare används för 
lärarjobb, inget annat.

Ingen sjukskriven på grund av stress 
Camilla berättar att många upplever att 
arbetsmiljön blivit bättre och det ytters-
ta beviset för det är att ingen är sjuk-
skriven på grund av stress och arbets-
belastning. En win-win för alla alltså. 

Skolledningen signalerar att det är 
högt i tak och genomför regelbundet en-

käter för att ta tempen på arbetsmiljön i 
arbetslagen.

Mer tid för planering behövs
– Det handlar hela tiden om att förändra 
och förbättra. Många medlemmar har 
fört fram att arbetssättet kräver mer tid 
för samplanering och sambedömning-
ar. Detta är något som jag tagit vidare till 
ledningsgruppen och som vi diskuterar 
hur vi kan lösa till hösten.

Vilka råd vill Camilla ge till andra 
som är ombud vid stora organisations-
förändringar?

– Ska man göra en förändring så är A 
och O tid och prioriteringar. Ha fokus på 
lärarnas förutsättningar att genomföra för-
ändringen. Ta det stegvis, u tvärdera och 
utveckla. Uppmana till att landa i den för-
ändring som är påbörjad innan nästa sjö-
sätts, så att gnistan hos lärarna finns kvar! 
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Snart tar en ny kull studenter examen och är färdiga lärare. När lärarstudenter har sin VFU har 
ombuden en bra chans att värva dem och prata om fortsatt medlemskap som yrkesverksamma 
lärare. ” Vi har en stor rekryteringspotential här”, säger Mathilda Hansson, ansvarig för  
rekrytering av lärarstudenter. 

• Var nyfiken på studenten 

• Uppmuntra till engagemang 

• Var ärlig i din yrkesroll

MATHILDAS BÄST TIPS:

Hjälp studenterna in i yrkeslivet 

Lärarförbundet har över 30 000 stude-
randemedlemmar. Det innebär tusen-
tals potentiella fullvärdiga medlemmar 
varje år, men flera väljer dessvärre att 
lämna förbundet under sitt första år 
som yrkesverksamma. Vad kan vi göra 
för att få dem att stanna?  

Alla lärarstudenter gör sin verksam-
hetsförlagda utbildning, VFU, och här 
finns chansen att fånga upp studenterna. 

– Ombuden har den viktigaste rollen 
när det gäller att värva medlemmar och 
tala om nyttan med medlemskapet hos 
oss, säger Mathilda Hansson.  

Dela med dig av dina  
erfarenheter
Under studenternas VFU har du chan-
sen att erbjuda dem ditt stöd och dela 
med dig av dina erfarenheter från yrket. 

– Det är extra viktigt att fånga upp de 
VFU-studenter som är på väg att ta sin 
examen, säger Mathilda Hansson. 

– Ta kontakt med studenterna på din 
arbetsplats, presentera dig och berätta 
vad du, avdelningen och Lärarförbundet 
kan erbjuda dem och fråga vad studen-
ten är intresserad av. Fråga om de är 
medlemmar och påminn dem om att 
ändra sina kontaktuppgifter när de får 
en anställning så att vi kan fortsatt nå 
dem med viktig information. 

Du kan göra stor skillnad för 
studenterna
Som ombud kan du göra stor skillnad 
för studenterna; du kan stötta dem på 
arbetsplatsen och se till att de känner 
sig rustade för sitt framtida yrkesliv.  

– Se till att deras VFU blir så bra som 
möjligt genom att föra en dialog med 
dem. Lotsa studenterna framåt och  

svara till exempel på frågor om yrket, ge 
tips och råd, säger Mathilda Hansson. 

Missa inte våra kurser  
för nya lärare 
Lärarförbundet har kursen ”Ny lärare”, 
en lokal kurs som är riktad till blivande 
examensstudenter. Det finns också en 
uppföljningskurs ”Uppdrag lärare”, 
som de kan gå under sitt första år som 
nya lärare. Ta reda på vad din avdelning 
erbjuder.  

– Berätta om förbundet, vad vi gör för 
dem. Berätta bland annat om vår fantas-
tiska internationella verksamhet – upp-
muntra till engagemang helt enkelt,  
säger Mathilda Hansson. 

   – Dessutom kostar medlemskapet 
bara 100 kronor under det första året 
som yrkesverksam, och det är en väldigt 
billig och bra förmån, avslutar Mathilda 
Hansson. 

Mathilda Hansson är ansvarig för rekrytering 
av lärarstudenter på Lärarförbundet.

Foto: Sofi Tagesson.

Kallelse till föreningsstämma 2017

lararnasakassa.se/stamma 
På vår webb finns mer information om vad vi beslutar om på stämman. 
Där kan du också läsa om varför vi har en stämma och hur den fungerar.

Tisdag 30 maj kl 10-16
Lärarnas Hus, Segelbåtsvägen 15, Stockholm
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Hur lyfter du arbetsmiljöfrågan 
med dina medlemmar?

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska ständigt vara närvarande i verksamheten. 
Men i samband med tjänsteplaneringen och medarbetarsamtalen bör du fokusera lite extra  
på arbetsmiljön och prata med kollegorna om hälsa och planering. Hinner vi med uppdragen  

som planerat? Håller vi arbetstiden? Tar vi rast och paus? Använder vi tiden på bästa sätt?  
Ser vi några risker för ohälsa på grund av stress?

– För mig och mina kollegor räcker det inte med att lyfta 
arbetsmiljöfrågorna på medlemsmötet eller under APT-
mötena – vi pratar om vår arbetsmiljö varje dag i fikarummet. 
Framförallt handlar det om vår arbetstid: Hur mycket 
schemalagt tid bör jag ha? När ska det finnas tid för efterarbete 
samt raster och pauser? Idag finns det inga tydliga regler 
utan det blir lite godtyckligt vad det är som gäller och samma 
sak när det kommer till betalt vid övertid. Jag säger till 
rektorerna att de måste ha en samsyn istället för att förhandla 
med varje lärare var för sig. Men trots frustration i kollegiet 
är det svårt att driva det fackliga engagemanget, många vågar 
inte stå upp för sina åsikter av rädsla för att bli av med jobbet 
eller bli utan löneförhöjning. Men jag fortsätter att driva 
kollegornas frågor i samverkan – om 
arbetstid, tjänstefördelning, betygshets och 
bristen på arbetsglädje efter lärarlönelyftet.

Henry Emmoth, skyddsombud och undervisar i 
automationsutbildning på yrkesprogrammet på 
Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna. Han har varit 
engagerad fackligt i 36 år.

– Vi har en stående punkt på alla våra APT-
möten där vi lyfter arbetsmiljöfrågor. Ofta 
brukar vi diskutera vårt behov av att förnya 
våra lokaler och vikariebristen. Men annars 
är det svårt att få till tillfällen att prata om 
arbetsmiljöfrågor, lön kommer oftast lättare 
på tal. Men under medlemsdialogen be-
stämde vi i Lärarförbundet Strömstads 
styrelse att mötena med medlemmarna skulle handla om just 
arbetsmiljön. Vi vet att när vi inom facket lyckas driva en 
arbetsmiljöfråga lokalt så kan vi göra skillnad. För ett par år 
sedan då vi lyckades vi få förvaltningen att förstå att istället 
för att beordra vilka som ska arbeta när förskola och fritids 
håller sommaröppet så vänder vi på frågan och hör vilka som 
vill jobba på sommaren och vara lediga på vintern. Resultatet 
blev glada kollegor som fick bestämma över sin egen arbetstid 
och semester. 

Marita Karlsson, skyddsombud och arbetar på fritids och som resurs i 
klass F-1 på Rossö skola och förskola utanför Strömstad sedan 15 år 
tillbaka. Hon sitter även med i Lärarförbundet Strömstads styrelse.

– På min arbetsplats är vi tre skyddsombud; jag, en kollega 
från Lärarnas Riksförbund och Kommunal. Var tredje månad 
turas vi om att hålla i APT-mötena och vi har även skapat ett 
dokument där varje arbetslag kan fylla i om det är någon 
specifik arbetsmiljöfråga som bör diskuteras. Inför APT-
mötena träffar jag mina medlemmar och vi går igenom hur 
man upplever sin arbetssituation just nu. Jag brukar utgå från 
frågorna: Vad är vårt uppdrag? Vilka resultat förväntas? Om 
vi behöver utföra arbetet på ett visst sätt, får vi veta det i tid 
från vår chef? Vilka är förväntningarna? Om det kör ihop sig, 
hur gör vi då? Inför samverkan påminner vi alltid våra kollegor 
om möjligheten att tycka till. Vi vill undvika gnället i personal-
rummet och i stället ha en öppen diskussion. Genom 

samverkan kan vi göra skillnad och vi har 
bland annat lyckats driva igenom att vår 
skola idag har ferietjänst redan från för-
skoleklass.

Shaista Akhter, skyddsombud och förstelärare 
inom förskoleklass på Kryddgårdsskolan i Malmö. 
Hon har varit engagerad fackligt i fyra år.

– Vi pratar kontinuerligt om de arbets-
miljöfrågor som uppstår på arbetsplatsen. 
Vi utgår från ett antal frågor som påminner 
om de som ställs under en skyddsrond: 
Vilka är riskerna? När sker riskerna? Vad 
kan vi göra för att åtgärda eller minimera 
riskerna? Vem ansvarar för att åtgärden 
utförs? Om vi inte kan lösa problemet inom 

arbetslaget lyfter vi frågan med vår chef. Nu har vi pratat 
mycket om stora barngrupper, karensdag och brist på resurser. 
Nyligen gick vi igenom en organisationsförändring där flera 
medarbetare varit oroliga för framtiden. För mig har det varit 
viktigt att finnas tillhands för medlemmarna som en trygg 
punkt, men samtidigt vara uppmuntrande, lösningsorienterad 
och blicka framåt. Jag känner att vi alla kan påverka vår 
arbetsplats, vi är trots allt varandras arbetsmiljö.

Thim Carlsson, förskollärare på Nynäsparkens förskola i Gävle och 
skyddsombud på arbetsplatsen sedan två år tillbaka.
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Sjukpenning – stötta och vägled 
Se till att sjukläget på arbetsplatsen alltid tas upp som en stående punkt på samverkansmötet. 
Håll gärna kontakten med personen som är sjuk genom att skicka ett kort eller ett sms och berätta att du är 
skyddsombud på arbetsplatsen och finns tillhands för frågor och stöttning. 

1. Dag 1 - Medarbetaren ska sjukanmäla 
sig till arbetsgivare. Den första dagen 
är en karensdag.

2. Dag 2–14 - Arbetsgivaren bedömer 
medarbetarens rätt till sjuklön och be-
talar. Medarbetaren ska lämna läkarin-
tyg till arbetsgivaren senast dag 8.              

 Om arbetsgivaren begär förstadagsin-
tyg eller nekar sjuklön – ska du för-
medla kontakt till lokalavdelningen 
alternativt till Lärarförbundet kontakt. 

3. Dag 15 och framåt - Om medarbetaren 
fortfarande är sjukskriven efter 14 da-
gar ska medarbetaren istället ansöka 
om sjukpenning från Försäkringskas-
san. Arbetsgivaren är skyldig att an-
mäla till Försäkringskassan att medar-
betaren fortfarande är sjuk och det är 
viktigt att det sker så fort som möjligt.

 Om Försäkringskassan begär ett ar-
betsgivarutlåtande från medarbeta-
ren, ska chefen skriva ett sådant som 
sedan skickas in av medarbetaren. Så 

När planeringen för kommande 
verksamhetsår görs är det viktigt 
att den verksamhet man planerar, 
de krav på kvalitet som ställs, de 
förutsättningar som finns och den 
arbetstid som står till förfogande 
enligt lag och avtal - är i balans. För att 
åstadkomma det krävs gemensamma 
samtal om planeringen i stort och 
enskilda samtal om arbetssituationen 
mellan chefen och medarbetaren. 

1. Se till att samtal förs med närmaste 
chef och hela personalen om vad som 
ska prioriteras i planering och verk-
samhet, vilken arbetstid som är till-
gänglig, vad som är rimligt att hinna 
med, hur tid och kompetens tas till-
vara samt vilka kompetenser och för-
utsättningar som behöver tillföras. 

 

Sätt arbetsmiljön i fokus
ARBETSMILJÖ

Idag tampas lärare inom alla skolformer med en allt mer ansträngd arbetssituation. Lärarbristen och 
vikariebristen är påtagligt hög och sjuktalen kopplade till psykisk ohälsa ökar. Du som ombud spelar en viktig 
roll i att uppmärksamma hur dina kollegor mår. För att stötta dig i ditt arbete lyfter vi här upp tre viktiga 
områden, tjänstefördelning, sjukpenning och rehabilitering. Tre områden som du som ombud bör känna till 
för att kunna bidra till en friskare arbetsplats på just din skola, förskola eller fritidshem.

VILL DU VETA MER OM 
TJÄNSTEPLANERING?

Läs mer på lararforbundet.se/taggar/
tjanstefordelning eller kontakta din 
avdelning eller Lärarförbundet Kontakt. 

Tjänsteplanering – ett arbete i balans 
2. Dra konsekvenser av detta inför den 

planeringen, vad som ska/inte ska 
göras och av vem/vilka. 

 
3. Diskutera vilka principer som ska 

gälla för planering och schemalägg-
ning så att den ger förutsättningar för 
en god arbetsmiljö i den konkreta 
vardagen och kvalitet i verksamheten 
utifrån ramar i lag och avtal. 

 

4. Se till att individuella samtal förs för 
att nå balans mellan uppdrag, förut-
sättningar och förväntningar – till ex-
empel i form av medarbetar-/utveck-
lingssamtal som dokumenteras och 
kan koppla till lönesättningen. 

 
5.  Se till att en riskbedömning görs av 

tjänsteplaneringen och att den be-
handlas som arbetsmiljöfråga och 
enligt samverkan/MBL.

snart medarbetaren orkar är det dags 
att delta i planering och åtgärder för 
att kunna återgång till arbetet så 
snart som möjligt.

    Från dag 15 och framåt finns kollek-
tivavtalade ersättningar som kom-
pletterar sjukpenningen. Läs mer på 
mintrygghet.se. Har medarbetaren 
en sjukförsäkring kompletterar den 
både sjukpenningen och den kollek-
tivavtalade ersättningen. Läs mer på 
lararforsakringar.se. 

Illustrationer: Amandah Andersson 
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Rehabilitering – satsa på tidiga 
insatser 
Målet är att alla som blir sjuka ska få en relevant och snabbt upprättad rehabiliteringsplan. Arbetsanpassning 
och andra åtgärder kan också vara aktuellt att sätta in redan innan det blir aktuellt med sjukskrivning.

Läs mer på lararforbundet.se eller 
kontakta din avdelning eller Lärarförbun-
det Kontakt. Besök även Försäkringskas-
san hemsida och sök på rehabilitering och 
sjukvård. 

VILL DU VETA MER OM REHABILITERING? 

Det är bra att du som ombud är bekant 
med regelverket för att öka medlemmens 
möjligheter att få snabb rehabilitering. 
När behov av arbetslivsinriktad rehabili-
tering uppstår i en konkret situation spe-
lar du som skyddsombud och din avdel-
ning en viktig roll för att hantera ärendet. 

Vilka skyldigheter har  
arbetsgivaren?
Arbetsgivaren har mycket långtgående 
skyldigheter vad gäller arbetsanpass-
ning och rehabilitering för sjuka arbets-
tagare. På varje arbetsplats ska det fin-
nas en plan och organisation för arbetet 

med arbetsanpassning och arbetslivsin-
riktad rehabilitering. Krav kan ställas på 
arbetsgivaren att till exempel anpassa 
arbetsuppgifter och att omorganisera 
verksamheten.  

Vad är arbetslivsinriktad  
rehabilitering?
Arbetslivsinriktad rehabilitering kan 
bland annat vara arbetsträning, ändrade 
arbetsuppgifter, anpassning av arbets-
platsen eller utbildning. I första hand 
ska arbetsgivaren göra det i före-
byggande syfte innan någon blir sjuk. 

Det förstärkta anställningsskyddet
Det föreligger inte saklig grund för upp-
sägning på grund av sjukdom eller 
handlingar som beror på sjukdom. En-
dast om arbetstagarens arbetsförmåga 
blir så pass nedsatt att arbetstagaren 
inte längre kan utföra arbete av någon 
betydelse och denna nedsättning av  
arbetsförmågan är stadigvarande kan 
det finnas saklig grund för uppsägning. 

9 AV 10 SKOLOR HAR BRISTER I ARBETSMILJÖN

Nio av tio skolor har brister när det kommer 
till det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det 
saknas bland annat dokumentation som 
skriftliga handlingsplaner och riskbedöm-
ningar om ohälsosam arbetsbelastning. Det 
visar en ny rapport som Arbetsmiljöverket 
har genomför på grund- och gymnasieskolor 
runt om i landet. 

Nästan 30 procent av landets 6 000 skolor 

har inspekterats under åren 2013-2016.

– Skolornas egna system för att skapa en 
god arbetsmiljö måste kunna överleva 
långsiktigt. Det är en grundförutsättning för 
att förebygga arbetsolyckor och -sjukdomar 
och skapa en trygg arbetsplats och 
skolmiljö, säger Adam Jansson, arbets- 
miljöinspektör och projektledare för 
tillsynen inom skolan.

Vägen tillbaka till arbetslivet kan ibland kännas lång. Därför är det viktigt att en relevant  
rehabiliteringsplan tas fram så snabbt som möjligt till medlemmen. 
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Om sjukpenningen nekas eller dras 
in är det viktigt att agera på rätt 
sätt! 

Information om vad medlemmen 
ska göra finns på Lärarförbundets 
webbplats, sök efter sidan ”Om din 
sjukpenning dras in”. 

Be även medlemmen att kontakta 
sin lokalavdelning eller  
Lärarförbundet Kontakt.
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Vår medlemsdialog som startade i febru-
ari har varit mycket uppskattad och ska-
pat stort intresse bland våra medlemmar 
och förtroendevalda. För att så många 
som möjligt ska få chansen att delta är 
den nu förlängd hela maj ut, så passa på 
du också! Hittills har diskussionerna 
handlat främst om frågor som rör plane-
ringstid, kollegialt lärande, rätt till sär-
skilt stöd och anpassade gruppstorlekar. 

Medlemsdialog ”Rätt kurs” 

Få dina medlemmar att tycka till!
Ett bra tillfälle för dig som ombud att prata med dina medlemmar på arbetsplatsen, är att ni tillsammans deltar i 
vår pågående medlemsdialog "Rätt kurs". Det är också ett sätt för alla medlemmar att öka sitt engagemang i Lä-
rarförbundet och visa vad vi ska fokusera på de kommande tio åren. 

Läs mer på lärarforbundet.se/medlemsdialog  

VILL DU VETA MER?

Vi lärare måste få högre 
lön för all tid och allt 
ansvar som ligger på  

våra axlar. 

rades av restaurangprogrammet på 
gymnasieskolan där dialogen också 
genomfördes. Ombuden fördelade 
sig på de olika tillfällena och med-
lemmarna kunde själva välja datum. 

→ Tipsa om den digitala dialogen 
 Vid alla lämpliga tillfällen då du träf-

far medlemmar är det bra att uppma-
na dem att ta upp sina mobiltelefoner 
och var för sig genomföra den digita-
la dialogen, som bara tar tre minuter.  

Kom ihåg att rapportera 
Ska vi kunna se det sammanlagda resul-
tatet av dialogmötena och nå målet på 
50 000 genomförda dialoger är det  
viktigt att du sammanfattar och rappor-
terar in via våra separata digitala formu-
lär. Det tar bara 10 minuter! Du hittar 
formulären på:  lärarförbundet.se/med-
lems dialog30mindokumentation och 
lararforbundet.se/medlemsdialog-
90mindokumentation 

Berätta via 
sociala medier 

Har du genomfört ett dialogmöte? 
Berätta om det! Fota eller filma en 
kort intervju med en deltagare och 
lägg upp på Instagram, Facebook 
eller Twitter under hashtagen 
#medlemsdialog. Skicka även gärna 
in bilder, videoklipp och citat till 
Lärarförbundets webbredaktion, 
johan.wikstrom@lararforbundet.se, 
så att vi kan använda det i vår 
centrala kommunikation.

Som ombud har du en viktig roll i att få 
så många medlemmar som möjligt att 
delta, särskilt genom att genomföra ett 
30 minuters dialogmöte på just din ar-
betsplats. Men även genom att uppmana 
medlemmarna att genomföra den digi-
tala dialogen som bara tar tre minuter.  

 
Så kan du engagera medlemmarna 
på din arbetsplats!
→ Arbetsplatsträffar – APT 
 När alla ändå är samlade, varför inte 

avsluta APT:n med att genomföra ett 
dialogmöte på 30 minuter?  

→ Lunchmöte 
 Svårt att hitta tid? Då kanske lunchen 

kan vara ett bra tillfälle att samlas för 
att genomföra ett dialogmöte på 30 
minuter. Fråga avdelningen om de 
kan köpa in hämtlunch att bjuda på, 
och få den levererad till arbetsplatsen.  

→ Fika eller afternoon tea 
 Alla medlemmar i Karlskoga blev in-

bjudna till ”afternoon tea” i samband 
med arbetsdagens slut. Fikat levere-

uppföljande medlemsdialog kommer 
att ske i höst som ska bygga på specifika 
resultat från varje avdelning och handla 
om hur ni kan ta arbetet vidare lokalt.  

Hur kan jag använda resultatet? 
Ett viktigt resultat av dialogerna är de 
engagemang som växer fram på arbets-
platserna och i avdelningarna. Även om 
målet är att ta fram en ny vision till kon-
gressen 2018 kan du redan nu använda 
resultatet från dialogerna i diskussioner 
med arbetsgivare och lokalpolitiker. 
Utgå gärna från svaret på fråga 4 C i dia-
logmötet på 30 minuter, där ni gemen-
samt kommer överens om en fråga att 
arbeta vidare med på arbetsplatsen. En 

Jag måste få tid att 
hinna ta fram material 

till lektionen.  

Jag vill ha en lagom 
gruppstorlek så att 
alla hinner få hjälp.  



Arbetsbelastningen i fokus på 
Silverdansens förskola
När åtta lärare samlas för att prata om vad som är viktigast för dom på jobbet blir det svårt att hålla sig till de 30 
minuter som är avsatta. – Det är mycket som engagerar oss, säger Lärarförbundets ombud Emma Landström som 
haft medlemsdialog på Silverdansens förskola i Norrköping. 

Emma Landström är ombud för Lärarförbundet 
på Silverdansens förskola. 

Det här är ett bra sätt att blicka framåt 
och fokusera på det vi brinner för; 
nämligen skolans utveckling. Nidbilden 
av fackliga företrädare är att vi är lite 
gnälliga. Detta är ett utmärkt sätt att 
visa upp en annan bild.

Marie Engström, ombud för  
Lärarförbundet på Löttingelundsskolan  
i Täby

Vi lärare börjar tack vare frågorna 
diskutera arbetsmiljön och hur vi kan 
utveckla den. Frågorna "Vad i ditt 
lärarjobb engagerar dig mest?" eller 
"Vad är viktigast för att du ska känna 
att du utvecklas i din lärarroll?" leder 
fort till utvecklade och spännande 
diskussioner som känns nyttiga.

Yvonne Solheim Mosling, ordförande  
för Lärarförbundet i Arvika

Så här svarade deltagarna i den digitala 
dialogen fram till att april, på frågan: 

När du tänker på din yrkesroll, vilka tre ord  
är de första som dyker upp?

Alla kreativa och engagerade kollegor, 
den positiva andan i huset och arbetsla-
gen. Och inte minst den respons vi får 
från barn, chef, kollegor och föräldrar.

Hur går ni vidare?
Vi kom överens om att vi ska fortsätta 
diskutera och prioritera. Vad får oss att 
må bättre på jobbet? Vilka förutsättning-
ar krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt 
uppdrag på bästa sätt?

Vad vill du säga till andra 
medlemmar och ombud som  
funderar på att göra medlems-
dialogen?
Gör det! Frågorna berör, och om man 
tar sig tid att göra 30-minutersvarianten 
så får man ut mycket av det. Frågorna 
öppnar verkligen upp för diskussion. 
Och så är det väldigt enkelt att följa rikt-
linjerna!

Du har just gjort medlemsdialogen 
tillsammans med dina kollegor, vad 
tyckte du om det?
Väldigt positivt – det var ett stort engage-
mang – alla delade med sig. Det ena 
ledde till det andra. Vi pratade nog mer 
än 30 minuter. Frågorna handlar om det 
som är viktigast för oss, och öppnar upp 
för olika perspektiv.

Vad blev det mest diskussioner om?
Arbetsbelastningsfrågorna, utan tve-
kan. Allt från vikten av reflektionstid, 
tillgång till vikarier till att vi skulle be-
höva färre barn i barngrupperna och 
stabila arbetslag. Just nu har vi många 
luckor att fylla, det skapar ovisshet och 
oro. 

Vi pratade också om vad som engage-
rar oss mest på jobbet. Om att få upp-
täcka och utforska tillsammans med bar-
nen, och utmana dem i deras lärande. 
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AKTUELLT

Facket i fickan!
Rätt information i rätt tid – direkt i din mobil
Oavsett om du befinner dig i lunchkön, personalrummet eller på skolgården – ska du alltid känna dig trygg med att 
kunna svara på kollegornas frågor. 

Den rosa rutan dyker upp när vi har 
något riktigt viktigt att berätta för dig. 
Det skulle kunna vara hur vi ställer oss 
till ett nytt avtal, det fria skolvalet eller 
i samband med ett större utspel. 

Ombudskalendern hjälper dig att hålla koll på vad som är 
viktigast att göra varje månad och ger dig tips. 
Den påminner exempelvis om att du 
bör prata med dina kollegor om 
lönesamtal i februari, om 
tjänsteplanering i april och att 
det är dags för skyddsrond 
i oktober. Och du kan själv  
flytta olika aktiviteter i din  
kalender. 

Guiderna ger dig tips och råd  
på hur du kan prata med  
dina kollegor om lön, avtal,  
arbetsmiljö och arbetstid. 
Här kommer du också kunna  
ta del av länkar till fördjupande  
texter inom respektive ämne.  

Enkelt och smidigt kommer du kunna 
ta del av vårt utbildningsutbud. 
För nya ombud erbjuder vi webbutbild-
ningar som du kan gå innan du tar del 
av den lärarledda delen av den grund-       
     läggande ombudsutbildningen. 
         Den grundläggande ombuds-  
         utbildningen har uppdaterats och  
         det är möjligt att fördjupa sig och 
         repetera specifika områden. 

Vi har samlat svaren  
på de vanligaste frågorna  
du kan tänkas få om  
exempelvis lön, arbetstid  
och arbetsmiljö.
Du kommer också enkelt  
och smidigt kunna  
vidarebefordra ett svar  
till medlemmen med  
länkar till mer för- 
djupande information  
genom att skicka  
ett mail.

I maj lanserar vi en förbättrad ombuds-
sida på lararforbundet.se som ska ge dig 
rätt information i rätt tid, aktuella ut-
bildningar, guider till hur du exempelvis 
kan prata om lön med dina kollegor, 
svaren på de vanligaste frågorna – och 
mycket mer.

Ombudssidan kommer fungera lika 

bra på mobilen, surfplattan som på da-
torn. Och den bjuder på mycket mer än 
vad du ser här nedan.

Du kommer kunna läsa ombuds- 
nyheter från din lokalavdelning, få till-
gång till avtal och lagar samt hitta snab-
ba kontaktvägar till din avdelning och 
Lärarförbundet kontakt. 

Flera ombud har testat och tyckt till 
– och responsen har varit positiv. Nu ar-
betar vi med de sista finjusteringarna 
och hoppas att du kommer uppskatta 
nya ombudssidan. 

Klicka in och gör din ombudsroll 
både roligare och enklare!
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Konton på Twitter som kan vara 
intressanta för dig som ombud  
att ha koll på:

@Arbetsmiljo 
@arbetsmiljoforsk 
@TCOSverige, 
@OECDEduSkills 
@Lektionsbanken

som lämnat läraryrket kan tänka 
sig återvända. Villkoren? Rimligare 
arbetsbelastning, större möjlighe-
ter att styra över arbetssituationen 
och högre lön.  
“De politiker som menar allvar med 
att lösa den akuta lärarkrisen har 
nu åtgärdslistan klar” 

Förbundsordförande Johanna  
Jaara Åstrand i Lärarnas tidning   

Fria skolvalet  
på 1 minut
Så här tycker Lärarförbundet: 
1. Vi har ett fritt skolval i Sverige. Tanken 

är god, den som har specifika prefe-
renser i inriktning eller pedagogik 
kan välja! Men hur fritt är skolvalet 
egentligen?  

2. Var sjätte fristående skola har en kötid 
på minst fem år. Har du med andra 
ord föräldrar som inte är insatta eller 
intresserade av skolval minskar dina 
möjligheter att välja fritt.  
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9.275 lärarstudenter 
blev medlemmar i Lärarförbundet 
2016.
Heja! Nu ska vi också se till att de 
stannar kvar hos oss som färdiga 
lärare. 
Läs mer på sidan 4 om hur du kan 
vara med och rekrytera.

Psst! 
Du har väl inte missat att 
3 månader alltid är gratis 
för den som blir medlem 
hos oss! 
Läs mer på lararforbundet.se/
blimedlem 

AKTUELLT

Dags att fira! 

9/5 Fritidshemmens dag
I Forssjö firades fritidshemmens dag 
förra året med pannkakstårta. 

Fotograf: Jonas Johansson

18/5 Förskolans dag
Många små händer sträcktes till 
skyn av lycka när det förra året bjöds 
på rulltårta och ansiktsmålning på 
Beryllgatans förskola. 

Fotograf: Erika Kyrk Seger

Alla elever ska
ha möjlighet att
välja skola, men
skolor ska inte  
ha möjlighet att 
välja elever.”

3. I Sveriges storstäder finns skolor med 
kötid som innebär att barnen måste 
ställas i kö när de föds - och bara barn 
födda på våren får plats. Det här får 
segregerande effekter.  

4. Skolvalet behöver därför förändras. 
Alla elever ska ha möjlighet att välja 
skola, men skolor ska inte ha möjlig-
het att välja elever.  

5. Vi föreslår till exempel förändrade 
upptagningsområden för kommuna-
la skolor, större kontroll över etable-
ring av friskolor och att dagens ur-
valsregler ses över. Alla elever ska få 
möta elever med andra bakgrunder 
och förutsättningar! 

att 
följa på 
Twitter!
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Skolan har länge varit en hett debatterad 
politisk fråga. Men debatten om skolan 
används oftare för att vinna politiska 
poänger, än för att ge professionen de 
bästa förutsättningarna för att bedriva bra 
undervisning. Det duger inte och därför 
måste vi inom professionen se till att 
debatten och åtgärderna handlar om det 
som vi efterfrågar.

Vi som arbetar i skolan har bäst kunskap 
för att vara med och utforma den. Därför 
genomför Lärarförbundet nu medlems-
dialogen Rätt kurs. Det som kommer fram 
i dialoger runt om i Sverige lägger grunden 
för förbundets nya vision och viktiga på-
verkansarbete. Alla vi lärare och skolledare 
har nu chansen att bli de som sätter 
agendan för skolans och läraryrkets ut-
veckling.

Dialogen pågår fram till sista maj och 
många av er har redan bidragit, digitalt 
eller genom samtal på arbetsplatser och i 
avdelningar. Redan nu är vissa teman 
tydligt återkommande och det ni fram-
förallt pekar på är behovet av tid. Mer tid 

för planering. Mer tid för kollegialt sam-
arbete. Mer tid för varje barn. Att detta inte 
är självklarheter är bedrövande och desto 
viktigare är det att vi är många som bidrar 
till att sätta fokus på de förutsättningar vi 
verkligen behöver för att få göra ett bra 
jobb.

Nu närmar vi oss slutspurten! Jag vill 
uppmana dig att bjuda in till dialogmöte 
på din arbetsplats. Det är lätt att genomföra 
och du kan få allt material du behöver av 
din avdelning eller på Lärarförbundets 
webbplats.

Det är när vi lärare och skolledare går 
samman som vi har riktig möjlighet att 
förändra och utveckla i rätt riktning. Det är 
dags. Nu är det vår tid att prata och hög tid 
för politikerna att lyssna på professionen!

Johanna Jaara Åstrand, 
förbundsordförande

Du vet väl att du kan få läsa Lärarfackligt på vår webbplats? 
Gå in på lararforbundet.se och sök på ”Lärarfackligt”. Här kan 
du också skriva ut tidigare exemplar av tidningen som PDF-fil. 
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Dags för lärare och skolledare  
att sätta agendan!

Du som ombud är den viktigaste 
personen för att dialogen ska 
samla så många medlemsröster 
att inte en enda arbetsgivare 
eller politiker ska kunna ducka 
för resultatet.

VI SES I  
SOCIALA MEDIER!  
Twitter: @JohannaJAstrand  

Instagram: @johannajastrand
Facebook: Johanna Jaara Åstrand

”Haft date med Furhat på Halmstad högskola!”  
Johanna på Instagram den 7/3 när hon besöker 

Halmstad högskolas digitala labb, där man förstått 
vikten av att satsa på skolans digitalisering.

”Att få känna ett flow i 
undervisningen och få chansen 

att samarbete med andra, 
 skapar engagemang.”

Johanna twittrar från medlemsdialogen  
i Skövde, den1/3 2017. 

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!

Ny 
deltidsregel
från 15 maj

Läs mer på vår webb: lararnasakassa.se/ny-deltidsregel

Den nya deltidsregeln innebär att de 
som jobbar deltid samtidigt kan få 
pengar från oss i 60 veckor. I nuläget 
kan vi bara ge ersättning i 75 dagar. 

Med den nya regeln blir det alltså 
bättre för de flesta deltidsarbetande 
eftersom vi kan betala ut a-kassa 
längre.


