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Att det fackliga engagemanget 
är viktigt för Katarina Lind
inger råder det ingen tvekan 
om – hon började vara aktiv i 

Lärarförbundet redan när hon studerade 
till grundskollärare.  

– Och sedan har det bara fortsatt! Att 
vara ombud är att ha en legitim möjlig
het att kunna påverka för medlemmar
nas bästa. Jag har både kollegorna och 
lagarna i ryggen. 

Brinner för skolutveckling 
Som lärare i årskurs fem brinner hon för 
skolutveckling – just nu i form av ett pro
jekt med fokus på internationellt utveck
lingsarbete och utbyte med en skola i 
Gambia. Det är bland annat därför en av 
hennes hjärtefrågor är schema och pla
nering – för hur ska det annars finnas 
tid för skolutveckling?  

Katarina menar att lärare kan bli bätt
re på att sätta arbetstiden på pränt. Det 
handlar om att kunna visa för arbetsgi
varen att schemat är fullt. Att få en grund 

att kunna säga: Om du lägger in den här 
uppgiften måste något annat plockas 
bort.  

– Om bara lektionerna står med i 
schemat – hur ska jag då som fackligt 
ombud kunna hjälpa till när arbetsupp
gifterna blir för många? Det ser ju hur 
luftigt ut som helst! Därför har vi jobbat 
stenhårt på att få in alla arbetsuppgifter i 
schemat. Och: det ska synas när det är 
rast. 

– Arbetstiden blir synlig både för mig 
själv och för andra. Det blir förhopp
ningsvis enklare att prioritera och hitta 
lösningar! 

Frågorna är en ständigt pågående pro
cess, även om de på skolan alltid siktar 

på att ha schemat för hösten klart innan 
vårterminen är slut.  

– Arbetet med lärares arbetsuppgifter 
och personliga scheman blir aldrig rik
tigt klart – nya arbetsuppgifter kommer 
till, någon slutar, arbetsuppgifter måste 
omfördelas och så vidare.  

Påverkar som ombud 
Katarina rekommenderar ombudsupp
draget till andra och hon menar att det 
handlar om påverkan och förändring på 
flera plan: 

– Du får möjlighet att utveckla skolan 
som arbetsplats. Dessutom utvecklas du 
själv som person – via utbildning och 
nya kunskaper genom Lärarförbundet. 

På Böleängsskolan i Umeå ska lärarnas alla  
arbetsuppgifter finnas i det personliga schemat.  
    – Om bara lektionerna står med – hur ska jag 
då kunna hjälpa till när arbetsuppgifterna blir 
för många? Då ser det ju hur luftigt ut som 
helst! säger Katarina Lindinger, ombud. 

”Vi har jobbat stenhårt på att få in alla  
arbetsuppgifter i schemat. Och: det ska 
synas när det är rast.”

”Jag är ofta den som 
frågar: Vem har bestämt 
det här?”

UPPDRAG:OMBUD
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– Jag får också möjlighet att påverka 
kommunpolitikerna. Titt som tätt har 
jag politiker som skuggar mig och lär sig 
mer om vad vi lärare efterlyser. 

Och det är inte ont om samtalsämnen 
att lyfta med politikerna. En fråga med
lemmarna ofta tar upp är hur arbetsupp
gifterna ska rymmas inom arbetstiden. 

– De senaste 6–8 åren har det lagts på 
hur mycket som helst! Ökad dokumen
tation, betyg i år 6, arbetet med de natio
nella proven, bedömningsstöden på låg
stadiet, allt tätare föräldrakontakter och 
så vidare, säger Katarina Lindinger. 

Hon tycker att det känns viktigt att 
kunna göra något för andra och menar 
att hon gör skillnad i sin roll som om
bud. 

– Vid ”nya påbud” är jag ofta den som 
frågar: Vem har bestämt det här? För
ändringar ska samverkas, och ibland 
finns flera sätt att tolka ett beslut på, så 
det är viktigt att inte bara acceptera.  

”Jag har både kolle-
gorna och lagarna i 
ryggen.”

FAKTA
Katarina Lindinger, 52 år, grundskollärare 
sedan 1993.

Undervisar i: Sv, SO, NO och teknik på 
Böleängsskolan i Umeå.

Jobbat fackligt: Sedan tiden på lärarhögskolan. 

SAGT OM KATARINA
”Katarina har en gedigen kompetens och 
kunskap samt lång erfarenhet av läraryrket. 
Hon är engagerad och arbetar mycket för att 
allt arbete, även det dolda, ska lyftas och 
synas i våra personliga scheman.” 

Rebecka Falestål, Lärare 1–6 och fritidspedagog.

LÄRARFÖRBUNDETS OMBUD KATARINA LINDINGER MENAR ATT LÄRARE KAN BLI BÄTTRE PÅ ATT SÄTTA ARBETSTIDEN PÅ PRÄNT. ”DET HANDLAR OM ATT KUNNA VISA FÖR ARBETSGIVAREN ATT SCHEMAT ÄR FULLT”.
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Har du rätt uppgifter om 
medlemmarna?

REKRYTERING   

Alldeles för många medlemmar får inte rätt information och erbjudanden från oss - eller betalar kanske för 
hög medlemsavgift. Uppmana medlemmarna att se efter om uppgifterna vi har stämmer!

Vad kan medlemmen gå miste om?
Hen kan missa erbjudanden, inbjudningar till 
mässor, events och konferenser. Mycket av det 
vi informerar om och erbjuder våra medlem
mar är anpassat efter skolform och lärargrupp. 
Ämnes och skolformstidningarna är bara ett 
exempel. 

Det kan också vara så att medlemmen betalar 
fel avgift. Den som är sjukskriven, föräldrale
dig eller går ner i tid behöver själv anmäla det 
så att medlemsavgiften ändras!

– Det händer ibland att en medlem blir skol
ledare  då är det viktigt att ändra i medlem
skapet eftersom både avtal och tidning ser 
annor lunda ut. 

Vad kan du som ombud göra?
Du behöver veta vilka du företräder för att ni 
gemensamt ska kunna driva de frågor som är 
aktuella på er arbetsplats. Checka av med alla 
kollegor om de är medlemmar i Lärarförbun
det och att de har rätt uppgifter om arbetsplats 
på ”Min sida”. Det här blir extra viktigt att göra 
med dem som är nya på din arbetsplats.

Det är lätt att tro att avdelningsstyrelsen har en 
lista, men så länge inte alla medlemmar själva 
ändrar sina uppgifter så kan den listan inte bli 
korrekt.

Så här gör man för att 
ändra sina uppgifter:
Informera medlemmarna på din arbetsplats om 
hur man gör för att uppdatera sina uppgifter. Kan-
ske kan du visa det i samband med ett medlems-
möte.

Logga in på lärarförbundet.se/minsida och uppda-
tera uppgifter om lön, arbetsplats, kontaktuppgif-
ter med mera. 

Om det inte går kan medlemmen ringa Lärarför-
bundet Kontakt på telefon 0770-33 03 03 och få 
hjälp med att ändra sina uppgifter.

– Jag tror att många inte tänker på att de 
behöver ändra sina uppgifter hos oss om de 
byter arbetsplats. Gör det! Annars riskerar du 
gå miste om många möjligheter och erbjudan-
den, säger Linda Larsson, ordförande för 
Lärarförbundet i Botkyrka.
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Ny som ombud?  
Nu lanseras en ny utbildning!

UTBILDNING

Som ombud i Lärarförbundet erbjuds du utbildningar som stöttar dig i ditt viktiga uppdrag.  
Du som är nytt ombud börjar med att gå vår webbaserade utbildning. 

KOLLA IN VÅRA NYA GUIDER!Lärarförbundet har startat en webbaserad ut
bildning för dig som är nytt ombud. Syftet är 
att du snabbt ska få en kort introduktion i upp
draget. 

I webbutbildningen ”Uppdrag Ombud” får du 
en grundförståelse för ditt nya uppdrag. I ”Vår 
värdegrund” får du veta mer om Lärarförbun
dets värderingar – själva stommen i hur vi age
rar på arbetsplatsen.

Efter att du har gått igenom webbutbildning
arna erbjuds du lärarledda dagar med möjlig
heter till fördjupade diskussioner och erfaren
hetsutbyte.

Du hittar ”Uppdrag ombud” och ”Vår 
värdegrund” på lärarförbundet.se/
ombud. Klicka på ”Grundutbildningen 
för dig som är ombud”.

Bli en  

Vinnare!Bli en  

Vinnare!Bli en  

Vinnare!

Så söker du ersättning
1. Skriv in dig på  arbetsförmedlingen.se.

2. Skaffa digitala intyg på 
arbetsgivarintyg.nu.

3. Gör din ansökan och 
tidrapportera på  

Mina sidor.

Vi hjälper digSkicka meddelanden 
på Mina sidor.Ring 0770 - 33 00 10.lararnasakassa.se

Nu kan du beställa nytt 
informationsmaterial 
från oss i material-
katalogen.

Visitkortet ”Så söker du 
ersättning” och vykor-
ten ”Bli en vinnare!” 
passar att dela ut på 
arbetsplatser.

På nya ombudssidan finns guider i olika ämnen 
– till exempel att erbjuda kollegor ett medlem-
skap. Guiderna är uppdelade i enkla steg och 
ger dig tips och råd. Här kan du också på olika 
sätt ta del av fördjupning.

Du hittar guiderna på:  
lärarförbundet.se/ombud

I vårt kalendarium kan du se vilka utbildningar 
som äger rum nära dig. Förutom grundläggande 
ombudsutbildningen kan du gå ”Fackligt 
inflytande i arbetet”. 

Du hittar kalendariet på:  
lärarförbundet.se/ombud/kurser

VILL DU UTVECKLAS SOM OMBUD?

ANNONS



Följ upp hur det 
går med schema 
och planering!

CYRENE MARTINSSON WAERN 

ARBETSMILJÖEXPERT LÄRARFÖRBUNDET

Varför är det viktigt att prata 
schema och planering nu?
– En bit in på terminen kan det ha till
kommit nya arbetsuppgifter, utan att nå
got annat har tagits bort. Om schemat var 
fullt redan vid terminsstart blir det en 
omöjlig ekvation.
– Många lärare drabbas av samvetsstress, 
frustration över att inte räcka till för barn 
och elever, något som i långa loppet kan 

orsaka ohälsa och sluta i sjukskrivning. 
Det är viktigt att uppmärksamma signa
lerna i tid! 

Hur kan jag göra?
– Lyft arbetsmiljöfrågor med dina arbets
kamrater och låt det bli en naturlig del av 
er vardag. Låt inte samtalet stanna vid 
kaffebordet – se till att det ni talar om lyfts 
på ett sådant sätt att problemet blir synligt 
och lösningen möjlig. Ha till exempel en 
stående punkt på arbetsplatsträffar (APT) 
och medlemsmöten!

Vilka frågor är viktiga att ställa 
för att få en uppfattning om läget?
→ Orkar och hinner vi med uppdragen 

som planerat?

→ Håller vi arbetstiden och arbetstids
schemat?

→ Tar vi rast och paus?

→ Använder vi varandra och tiden på 
bästa sätt?

→ Ser vi att någon/några riskerar ohälsa 
på grund av stress/för hög arbetsbe
lastning?

Allt såg bra ut vid terminsstarten och nu har verkligheten trängt sig på. Kanske har nya arbets-
uppgifter kommit till? En kollega blivit sjuk? Följ upp hur kollegorna på arbetsplatsen mår och 
kolla om schemat har blivit för fullt. Här ger Cyrene Martinsson Waern, arbetsmiljöexpert på 
Lärarförbundet, sina tips.
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9 § Arbetsbelastning
Arbetsgivaren ska se till att de arbets-
uppgifter och befogenheter som tilldelas 
arbetstagarna inte ger upphov till ohälso-
sam arbetsbelastning. Det innebär att 
resurserna ska anpassas till kraven i 
arbetet.

Ur AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social 
arbetsmiljö”

I grunden är det  
väldigt viktigt att 
schemat tydliggör 
alla arbetsuppgifter 
för då går det också 
att visa för chefen vad 
som inte ryms, och 
skulle behöva lyftas 
bort.

OMBUDSÅRET OKTOBER OCH NOVEMBER



→ Hitta nyttiga länkar om schema, planering och 
skyddsrond på ombudssidan: lararforbundet.
se/ombud. 

→ Tipsa medlemmarna om våra guider för 
arbetstid, schema och planering. De finns för 
grund- och gymnasieskola, fritidshem samt 
förskola på lararforbundet.se/minarbetstid

→ Kolla in våra filmer med Cyrene Martinsson 
Waern om arbetsmiljöföreskrifterna, OSA,  
på lararforbundet.se/temabanken

→ Vill ni diskutera OSA på arbetsplatsen? Använd 
gärna metoden Lärarmötet för samtal, 
reflektion och handlingsplan för förändring. 
Läs mer på lararforbundet.se/lararmotet

VILL DU LÄSA MER?

TIPS: GÖR EN ENKÄT INFÖR APT:N!

MÅNGA TYCKER ATT DET ÄR SVÅRT ATT SÄGA RAKT UT VAD 

DE TYCKER PÅ MÖTET, TROTS ATT LÄGET ÄR ANSTRÄNGT. 

SLÄNG UT EN FRÅGA TILL OMRÖSTNING FÖRE MÖTET 

DÄR DET ÄR MÖJLIGT ATT VARA ANONYM OCH BE ATT FÅ 

DISKUTERA RESULTATET UNDER EN PUNKT PÅ APT:N. 

STÄLL TILL EXEMPEL FRÅGAN ”HINNER DU MED DINA 

ARBETSUPPGIFTER JUST NU?” FOKUSERA I SAMTALET PÅ 

HUR NI KAN LÖSA PROBLEMET.

Hinner du med dina  
arbetsuppgifter just nu?

NEJJA

Här är ett exempel på hur frågan kan ställas.  
Hör med din arbetsgivare vilka enkätverktyg  
som finns på arbetsplatsen.

Hur kan jag vara med och hitta 
lösningar?
– Organisationen ligger ofta fast, men 
hur man organiserar arbetet går ofta att 
påverka. Ett projekt som skulle sjösättas 
kanske går att skjuta fram och så vidare. 
Och kanske går det ändå att ändra i orga
nisationen om utrymme finns och någon 
som arbetar deltid vill ha utökad tjänst? 
Det bästa är om ni diskuterar lösningar 
tillsammans på APT:n.

– I grunden är det väldigt viktigt att 
schemat tydliggör alla arbetsuppgifter för 
då går det också att visa för chefen vad 
som inte ryms, och skulle behöva lyftas 
bort.

Dags för skyddsrond?
Arbetsgivaren ska regelbundet under
söka arbetsförhållandena på arbetsplat
sen, minst 1–2 gånger/år, eller när be
hov finns (om exempelvis signaler på 
stress uppmärksammas). Ofta sker det 
i form av en skyddsrond. Planeringen 
och genomförandet ska ske i samver
kan med skyddsombuden (även elev
skyddsombud) och omfatta fysisk, orga
nisatorisk och social arbetsmiljö.Med 
arbetarenkäter och medarbetarsamtal 
kan ge viktiga underlag.

Gå igenom med arbetsgivaren 
när och hur skyddsronden ska 
genomföras.

 Se till att alla som berörs av skyddsron
den informeras så att de kan förbereda sig 
inför den.

 Se till att underlag från medarbetare 
och elever tas med när skyddsronden pla
neras och genomförs.

 Se till att skyddsronden och eventuella 
åtgärder dokumenteras.

 Se till att resultatet av skyddsronden blir 
känt för dem det berör.
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Vi fortsätter påverka för fler 
lärare! 

OPINION

Lärarförbundet har sedan 2011 
varnat för lärarbristen. Politi-
kerna har tvingats vakna, och vi 
har lyckats få ett snabbspår för 
nyanlända lärare och fler kar-
riärvägar. Men vi fortsätter att 
efterlysa de stora besluten! 

Lärarförbundet satte med stöd av upp
gifter från SCB frågan om lärarbristen 
på agendan redan 2011. Det fanns länge 
de som tyckte att farhågorna var över
drivna – men sedan dess har bristen 
snarast blivit ännu större än befarat.  

– Just nu saknar vi mer än 60 000 
utbildade kollegor. Besluten som får  
köerna att ringla långa till lärarutbild
ningen och som stoppar avhoppen från 
lärarjobben, återstår att fatta, säger  
Johanna Jaara Åstrand ordförande i Lä
rarförbundet. 

Konsekvenserna märks för lärare, 
barn och elever – till exempel när det 
inte går att få tag på vikarier. I förläng
ningen drabbas hela Sverige. 

– Vi måste framtidssäkra Sverige! 
Morgondagens sjuksköterskor, bygg
nadsarbetare och poliser sitter i skol
bänken, springer på förskolegården och 
bygger samarbetsförmåga på fritids i 
dag. Vi vet att deras resor mot en exa
men och jobb börjar med en bra lärare, 
säger Johanna Jaara Åstrand. 

Några beslut vi påverkat 
Lärarförbundet har lyckats påverka både 
den nuvarande och den förra regeringen 
i frågan om åtgärder för att hejda lärar
bristen och öka läraryrkets attraktivitet. 

 Beslut för att minska arbets-
belastningen 
Färre nationella prov, mindre dokumen
tation för IUP och ett riktmärke för hur 
stora barngrupperna får vara i förskolan 
är exempel på vad vi fått igenom. 

 Snabbspår för nyanlända lärare  
Nyanlända lärare ska kunna erbjudas 
arbete på ett år i stället för fyra.

 Fler platser på lärarutbildningen 
Ett exempel på det är den utbyggda spe
ciallärarutbildningen. 

 Snabbare validering 
Bevarade och utökade statliga uppdrag 
för behörighetsdrivande utbildningar.

 Fler karriärvägar i yrket 
Förstelärare och lektorer ger yrkesut
veckling och chansen att göra karriär 
utan att bli skolledare. 

 Extrapengar till lärarlöner 
Tre miljarder extra till lärarlönerna, det 
så kallade lärarlönelyftet. Regeringen 
(S+MP) är överens med Moderaterna 
om satsningen. 

 Mer forskningspengar till 
utbildningsvetenskap 
 Fler forskningsutbildningsplatser.

Besluten som behöver fattas!
De stora besluten återstår att fatta. Det 
behövs inga långdragna utredningar – 
vi lärare vet hur vi får fler kollegor. 

→ Höj lönerna så att de blir rekryte
rande 

→ Låt lärare vara lärare 
→ Ge bättre karriärmöjligheter 
→ Säkra möjligheten till kvalificerad 

kompetensutveckling 
→ Ha en samlad strategi – i respektive 

kommun och på nationell nivå 

Läs mer om våra fem förslag på:  
lärarförbundet.se/lärarbrist

VILL DU LÄSA MER?

Vi måste framtidssäkra Sverige! säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
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MEDLEMSDIALOGEN

Arbetsmiljön i centrum  
på Rinkebyskolan

1. Har du haft en medlems-
dialog?

Ja, vi hade på den fackliga tiden 
efter arbetsplatsträffen, APT:n. 
Det var precis innan terminsslutet 
och alla var slutkörda. Att ha ett 
mer traditionellt fackligt möte 
med dagordning och allt hade  
inte blivit bra. 

Hela 36 000 medlemmar deltog i vå
rens medlemsdialog och mängder av 
tankar, åsikter och perspektiv kom in till 
Lärarförbundet. Totalt investerade vi till
sammans omkring 400 000 minuter i 
skolans, läraryrkets och Lärarförbun
dets framtid. Nu är sammanställningen 
klar och vi ska tillsammans förändra 
utifrån resultaten. Avdelningen har fått 

ta del av det lokala resultatet och kom
mer att prata mer om nästa steg på en 
ombudsträff. 

Bjud in till arbetsplatsträff!
På lararforbundet.se/ombud (du måste 
vara inloggad för att se ombudssidan)
hittar du en guide, döpt till ”Rätt kurs  
på varje arbetsplats”. Här får du tips på 

hur du kan hålla arbetsplatsträffar i frå
gor som är aktuella just hos er, och till
sammans gå från ord till handling. Om 
du inte har hunnit hålla en medlemsdi
alog än finns också ett upplägg där ni 
tillsammans identifierar vad som enga
gerar er mest. 

FAKTA
Namn: Mirjam Lidberg, grundskollärare

Undervisar i: Samhällskunskap och historia.

Skola: Var arbetsplatsombud på Rinkebyskolan 
år 7-9. Jobbar nu på Skärholmens gymnasium 
(språkintro).

När nio lärare samlades till medlemsdialog på Rinkebyskolan hamnade fokus på arbetsmiljön.  
– Många hörde av sig efteråt och tyckte att det var ett väldigt bra möte, säger Mirjam Lidberg som då 
var Lärarförbundets ombud på skolan.

2. Vad hände?
Med samtalsmetoden kom diskussionen igång direkt! Vi använde oss av emojisarna som kom med och var och en fick börja med att ställa sig vid den emoji man mest kände sig som. Det öppnade upp och blev en bra dialog: ”Varför känner du så?” 

3. Vad blev det mest diskus-sioner om?
Det är en tung arbetsmiljö på Rinkebyskolan och den blev fokus nummer ett. Vi behövde prata. Flera hörde av sig efteråt och sa ”Vad bra att vi gjorde det här!”. 

4. Tänker du ha en ny medlems- 
dialog nu i höst?

Jag vet inte än om jag blir ombud 
på min nya arbetsplats. Om jag blir 
det, skulle jag gärna göra det!

Medlemsdialogen – det här händer nu

5. Tips till andra ombud som funderar på 
att hålla i en medlemsdialog?

Gör det! Det är så bra med ett konkret 
förslag på upplägg och lite nytänk i meto-
derna. Så här i efterhand hade jag gärna 
avsatt en timme i stället för 30 minuter.
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OMBUDSSIDAN

Här hittar du svaren på 
medlemmarnas frågor!

Nynäshamns ombud gör tummen upp för nya ombudssidan. Har du testat?  
Om inte - gå in redan idag och kolla möjligheterna.

Lärarförbundets nya ombudssida skapar många möjligheter för dig som ombud. En av de nya funktio-
nerna är att vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna du kan tänkas få från medlemmar. Svaren 
på varje fråga på ombudssidan finns i en kort och en längre version. Via ombudssidan kan du också 
enkelt vidarebefordra ett svar till medlemmen via e-post.

SVAR 
Du ska enligt arbetstidslagen, normalt minst två veckor i för-
väg, veta när din arbetsdag börjar och slutar samt, så långt  
det är möjligt, när du har rast. 

Lagen kräver inte att det finns ett schema eftersom det inte 
fungerar i alla verksamheter. 

För att följa lagens skrivningar om förläggning, rast, övertid, 
etcetera utifrån Arbetsmiljöverkets kommentarer är enligt 
Lärarförbundet ändå det mest praktiska och enda rimliga att 
arbetstidsscheman upprättas. Centrala eller lokala avtal som 
gäller på din arbetsplats kan ha tydligare bestämmelser. Ofta 
är det möjligt att få besked långt tidigare än två veckor i förväg.

Så här når du nya ombudssidan!
Du når ombudsidan på lärarförbundet.se/
ombud. Sidan kräver inloggning.

Lägg ombudssidan som ”app”  
på din telefon
Allra bäst fungerar ombudssidan när du 
lägger den som en ”app” på din hemskärm 
så att du enkelt kommer åt den i lunchkön, 
i lärarrummet och på språng.

Vem har tillgång till ombuds-
sidan?
Alla som är registrerade som ombud i vårt 
medlemsregister har tillgång till ombuds
sidan. Om du inte kommer in trots att du är 
inloggad kan det vara så att du inte är regist
rerad som ombud. Kontakta då din lokalav
delning!

Eftersom ombudssidan kan innehålla upp
gifter kring lokala förhandlingsprocesser 
har vi inte med våra skolledarombud. Som 
skolledarombud får du direktstöd av din re
gionala skolledarombudsman.

Här är ett exempel på fråga och svar som finns på ombudssidan:

FRÅGA 
Har jag rätt till schema och vad ska det innehålla?
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AKTUELLT

Lärarförbundet vill införa administrativa lärarassistenter  
i skolor, förskolor och fritidshem. Varför?

Behovet av att minska lärares arbetsbelastning är akut. 
På grund av lärarbristen måste befintliga lärare avlastas  
och få tid att hinna med planering och uppföljning. 

Det kan behövas olika stödfunk tioner på olika arbetsplatser –
lärar assistenter, tillräckliga elevhälsoteam, socialpedagoger, 
skolvärdar, IT-support och vaktmästare. 

En lärarassistent kan från varorapportera och sköta det  
praktiska kring till exempel friluftsdagar, föräldramöten  
och studiebesök.

Alla tänkbara insatser behövs! Att låta lärare vara lärare  
i stället för administratörer är att värna yrket och få fler  
att vilja bli och stanna kvar som lärare.

 1

2

3

4

5

Att låta lärare vara lärare  
i stället för administra törer 
är att värna yrket.

minuter investerade lärare och ombud i skolans, läraryrkets  
och Lärarförbundets framtid under vårens medlemsdialog.  
Nu förändrar vi tillsammans utifrån resultaten! 

Bästa skolkommun 2017
Här hittar du allt om Lärarförbundets 
rankning Sveriges bästa skolkommun och 
din kommuns placering. lärarförbundet.se/
bästaskolkommun.

Här är några tips på skolpolitiker på Twitter 
som kan vara spännande för  
dig som ombud att följa.

@anna_ekstrom

@camillawalterss

@bjorklund_jan

@CNylander

@HeleneHK

B
ÄS

TA
 SKOLKOMM

U
N

att följa  
på Twitter!5 

Skyddsombudens dag  25 oktober
En dag att hylla dig och  alla andra lärare som  inte bara jobbar i  

utan för yrket  
varje dag!  

Tack!

Lärarassistenter på 1 minut 
Så tycker Lärarförbundet
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 L’État, c’est moi, Staten, det är jag”. 
Orden tillskrivs ofta solkungen Lud
vig den IV, Frankrikes kung under 
1600 och 1700talet. Som varje his

torielärare skulle påpeka så är det inte troligt 
att han verkligen yttrade den här frasen. 
Men den speglar sanningen i det kungliga 
enväldet.

Jag kommer att tänka på solkungen som 
absolut motbild till vad Lärarförbundet är 
och ska vara. Det skulle ju inte vara så lite 
uppseendeväckande om jag som ordförande 
kläckte ur mig ”Lärarförbundet, det är jag”. 
Det skulle vara dags att avgå med omedelbar 
verkan. 

Så vem är då Lärarförbundet? Är det vi 
förtroendevalda? Är det Sveriges alla lärare 
och skolledare? Svaret är givetvis att det inte 
är någon annan än medlemmarna som ut
gör vårt förbund.

Allt Lärarförbundet gör ska sätta med
lemmarna i centrum. Under våren har vi 
därför genomfört första fasen i en omfat
tande dialog med medlemmar över hela lan
det. Medlemsdialogen ska ligga till grund 
för kongressens beslut nästa höst om ny vi
sion och inriktning för förbundet. Det är 
medlemmarna som ska se till att Lärarför
bundet tar ut rätt kurs.

Hela 36 000 medlemmar deltog i vårens 
dialog. Mängder av tankar och åsikter fördes 

fram. Totalt investerade medlemmarna över 
400 000 minuter i skolans och läraryrkets 
framtid. Nu är det dags att ta hand om allt 
som kommit fram. Under hösten kan du 

som ombud arrangera arbetsplatsträffar uti
från det lokala resultatet från vårens dialog. 
Och givetvis även bjuda in de medlemmar 
som ännu inte gjort sin röst hörd. Det är 
summan av våra insikter, åsikter och påver
kansarbete som gör skillnaden för var och en. 

Tack alla medlemmar för ert fantastiska 
engagemang. Lärarförbundet, det är vi.

Johanna Jaara Åstrand, 
förbundsordförande

Du vet väl att du kan 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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Postadress: Box 12 229, 102 26 Stockholm. Telefon: 0770-33 03 03. Webbplats: lararfor-
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Tillsammans är vi  
Lärarförbundet!

Det är summan av 
våra insikter, åsikter 
och påverkansarbete 
som gör skillnaden 
för var och en.

VI SES I  
SOCIALA MEDIER!  
Twitter: @JohannaJAstrand  

Instagram: @johannajastrand  
Facebook: /johannajaaraastrand

Hann gratulera fantastiska  
Lisa Nurmi som prisades  

som årets lärare inom SVA. 
Omtumlad och glad tackade 

hon sina elever och och  
uppmanade Ahmed som 

nominerat henne och alla vi 
andra att aldrig ge upp!  

#lärargalan2017 #viärlärare

Se helheten, ge  
grönt ljus för den  

framtidsplan som  
kommissionen lagt  

fram. Det tjänar alla  
långsiktigt på. #svpol 

1/9 2017

Skaffa autogiro på 3 minuter!

Du gör en insats för miljön 
när vi slipper pappersavier

lärarförbundet.se/autogiroEnklare för dig – du riskerar 
inte att missa någon betalning

Returadress: Lärarförbundet
Box 12 229, 102 26 Stockholm


