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 Davor Delic är legitimerad gym
nasielärare i serveringskun
skap och dryckeskunskap. Vä
gen till läraryrket gick via 

restaurangbranschen och jobb som res
taurangchef och sommelier. 

 – Som restaurangchef drevs jag av 
att utveckla mina medarbetare. Som lä
rare påverkar jag från grunden och kan 
vara med och lyfta restauranggolvet, sä
ger Davor Delic.

Läraryrket har inte gjort honom besvi
ken, tvärtom. Davor känner att han gör 
skillnad – och dessutom får han energi 
av elevernas kreativitet och av att utveck
las tillsammans med dem varje dag. 

Backning behövs för att förändra 
Att bli medlem i Lärarförbundet i sam
band med klivet in i yrket var självklart. 

 – Ingen är osårbar och det är viktigt 
att ha backning om man vill förändra 
och göra skillnad tillsammans med an
dra i skolan.

Davor valdes dessutom till skydds
ombud för Lärarförbundet på skolan för 

två år sedan. På frågan vad han brinner 
för i uppdraget svarar han snabbt: att 
lösa problem.

 – Jag räds inte att ta tag i känsliga frå
gor och är fokuserad på lösningar. Det 
är viktigt med ett klimat där det blir 
trygga dialoger både för kollegorna och 
för ledningen.

En röst för alla på arbetsplatsen
De frågor som är stora bland medlem
marna på skolan är arbetsuppgifter och 
arbetsförhållanden, brist på planerings
tid och lönefrågor. Davor prioriterar en 
bra kommunikation med både medlem
mar och ledning.

 – Som ombud är jag inte en röst för 
mig utan för samtliga på arbetsplatsen. 

Att få till en bra arbetsmiljö och goda ar
betsförhållanden är inte en enmans
show, utan kräver stöd från kollegorna 
och en lyhörd ledning.

Davor talar gott om den organisation 
kring samverkan som skolan har där 
alla har fokus på att stödja skolan. Det 
finns också ett nära samarbete med Lä
rarnas Riksförbund, vilket för ett par år 
sedan var otänkbart.

 – För att samverkan ska fungera 
krävs det att man ser sig själv som om
bud som resurs, och att ledningen i sin 
tur ser ombuden som en tillgång. 

Glöm inte bort att lyfta 
framgångar 
Om ledningen gör fel, handlar det om 
att upplysa dem om misstaget och för
söka rätta till hellre än att strida.  

 – Det gäller att inte strida och kräva 
bara när saker inte fungerar utan även 
att lyfta och stödja när skolan går i rätt 
riktning. 

Han pratar om Lärarförbundets glas
ögon som finns där inför varje möte 

–Vi vill att så många som möjligt ska vara med i 
Lärarförbundet och välkomnar alla våra nya 
kollegor med fika. In Sweden we call it a fika!, 
säger Davor Delic, skyddsombud på Stockholms 
hotell och restaurangskola.

”Som ombud är jag 
inte en röst för mig 
utan för samtliga på  
arbetsplatsen.”

Bra arbetsmiljö och goda 
arbetsför hållanden är inte 
en enmansshow

UPPDRAG:OMBUD
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med kollegor och ledning, Om grund
läggande värderingar, solidaritet, mänsk  
liga rättigheter och allas rätt till en ut
bildning av hög kvalitet. 

 – Lärarförbundens fackliga arbete byg
ger på solidarisk samverkan och gemen
samma lösningar. Att inte vara med i ett 
fackförbund är som att köra bil utan 
bälte eller att glida med på en räkmacka. 

Välkomnar nya lärare med en fika 
Nu är det dags för en ny termin och sä
kert flera nya kollegor. Hur brukar du 
välkomna nya lärare på skolan?

 – Vi vill att så många som möjligt ska 
vara med i Lärarförbundet och hos oss 
välkomnar vi alltid alla våra nya kollegor 
med fika. In Sweden we call it a fika!  

”Det gäller att inte 
strida och kräva bara 
när saker inte funge-
rar utan även att lyfta 
och stödja när skolan 
går i rätt riktning.”

FAKTA
Davor Delic, gymnasielärare sedan 2013

Undervisar i: Serveringskunskap och  
dryckeskunskap. 

Jobbat fackligt: Sedan 2015. 

Drömde som liten om att bli: Advokat  
och dietist. Att drömma är viktigt!

SAGT OM DAVOR
”Davor är positiv, plikttrogen, lösningsorien-
terad och vill alla väl. Han vill hjälpa alla så 
långt det är möjligt.”

Cecilia Gunnarsson, ombudskollega och lärare 
i yrkesämnen på restaurangprogrammet.

DAVOR DELIC HAR MENYGENOMGÅNG MEDCLAIRE HALLAS-BRANNER FÖRE RESTAURANGENS ÖPPNANDE.
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Om din arbetsplats får besök
→ Lärarförbundet Stockholm kommer förse dig med det 

material som du behöver inför besöket, likt en affisch som  
du kan sätta upp där det tydligt framgår tid och plats. 

→ Till besöket kommer Lärarförbundet Stockholm bland  
annat ha med sig vykort med peppande budskap och  
vårt medlemserbjudande.   

→ Ta gärna bilder under arbetsplatsbesöket! Tänk på att 
fotografera människor, inte kaffet och profilprodukterna. 
Fråga om lov innan du lägger ut personbilder i sociala  
medier. Passa även på och fråga om personen finns på 
Facebook eller Instagram och ”pinga” honom eller henne. 

→ Fotograferar du barn eller elever – var försiktig.  
Då behövs målsmans tillstånd om det inte finns en  
generell policy på skolan/arbetsplatsen.

→ Tänk på att alltid använda taggen #viärlärare. 

Hallå, hur har du det på jobbet?
Från och med vecka 36 drar Hallå-kampanjen igång. Under fem veckor kom-
mer vi besöka ett stort antal grund- och gymnasieskolor i Stockholm för att 
träffa medlemmar och förhoppningsvis blivande medlemmar för att höra hur 
de har det på sin arbetsplats och vilka förväntningar de har på höstterminen. 
Som ombud kan du få frågor om kampanjen eller så kanske just din skola  
får besök. Här får du koll på vad som händer!  

Erbjudande till nya medlemmar
→ Alla nya medlemmar erbjuds 3 månader utan avgift. 

Presidiet besöker skolor i Stockholm
Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand samt  
1:e vice ordförande Maria Rönn kommer tillsammans med 
Lärarförbundet Stockholm att besöka flera skolor under 
kampanj perioden.    

Material till Hallå-kampanjen 
Vi har tagit fram material som gör reklam för vårt erbjudande 
och som lyfter fram fördelarna med att vara medlem. Att vara 
med i Lärarförbundet är att vara del av något större. Tillsam-
mans gör vi skillnad! För att beställa materialet, kontakta 
Lärarförbundet Stockholm, på tel: 08-508 408 80 eller maila 
till: lararforbundet@stockholm.lararforbundet.se. 
→ Affisch att sätta upp om vårt medlemserbjudande.  

Den kan du också se på sidan 7. 
→ Flyers som sammanfattar fördelarna med att vara medlem. 
→ Vykort med budskapet ”Vi är lärare” och 3-månaders 

erbjudandet.   

#viärlärare
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 Så kan du stötta satsningen och visa ditt engagemang
→ Använder du Facebook? Se till att du gillar Lärarförbundet 

Stockholm på Facebook.
→ Använder du Instagram: Se till att du följer Lärarförbundet 

Stockholm på Instagram. 
→ Generellt i sociala medier: Gilla och dela andras inlägg  

och tänk på att alltid använda taggen #viärlärare.
→ Dela gärna med dig av ett eller flera argument till varför  

man ska bli medlem i Lärarförbundet:

För att vi ska kunna nå ut med budskapet om Hallå- 
kampanjen behöver vi din hjälp. Stötta din avdelning  
och de ombud som gör besök genom att dela och gilla  
inlägg i sociala medier. Lärarna finns inte bara på skolorna 
– de finns också i sociala medier!

Att vara ombud innebär att jag kan påverka, göra skillnad och få  
bättre insyn på min arbetsplats. #viärlärare

→ Ett annat tips är att kort berätta varför du valde att bli lärare 
eller ombud och tagga med #viärlärare, till exempel: #

Att vara med i Lärarförbundet är att vara del av något större.  
Tillsammans gör vi skillnad! Bli medlem nu och få 3 månader  
gratis. #viärlärare Länk till: lararforbundet.se/blimedlem 

Vi lärare är alla olika men är alla i behov av bättre villkor för att  
kunna göra världens viktigaste jobb. Tillsammans gör vi skillnad!  
Bli medlem nu och få 3 månader gratis. #viärlärare Länk till:  
lararforbundet.se/blimedlem 

#
#

satsningen Hallå Stockholm!
Visa att du stödjer

Att vara lärare är att vara en del av något större.

#viärlärare
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MEDLEMSDIALOGEN

Nästan 36 000 lärare över hela 
landet deltog under våren i Lä-
rarförbundets medlemsdialog. 
Resultaten visar att lärarna i 
Stockholm helst vill se mer tid 
för planering, resurser för sär-
skilt stöd och mindre grupper.

Hur ska skolan vara så att lärare, skolle
dare och elever kan utvecklas på bästa 
sätt? Det har deltagarna i Lärarförbun
dets medlemsdialog svarat på, vars för
sta fas pågick under våren. 

Det här vill Stockholmslärarna 
förändra 
En av alla frågor var vad man helst vill 
förändra i sin arbetssituation. Lärarna i 
Stockholm lyfter fram mer tid för plane
ring och utveckling, resurser till särskilt 
stöd, mindre barn och elevgrupper, 
mindre administration och bättre möj
ligheter till kollegialt samarbete.

 – Jag vill tacka dig som på något sätt 
deltog i medlemsdialogen. Ditt och mitt 
engagemang behövs! Tillsammans kan 
vi påverka för bättre förutsättningar – på 
varje arbetsplats och i hela kommunen, 
säger Johan Törnroth.

Många ämnen togs upp av lärarna
Det var många ämnen som togs upp av 
deltagarna över hela landet och några 
områden framträder tydligare än andra:

Lärarna i Stockholm vill ha mer tid till 
planering och resurser för särskilt stöd

De flesta lärarna trivs  på jobbet 
Trots alla de utmaningar  som lärare står inför  indikerar de flesta i  medlemsdialogen att de trivs på jobbet.   

Tydligt ledarskap  

Deltagarna i medlems- 
dialogen pekade på vikten  
av tydligt och närvarande 
ledarskap. Rektorerna och 
förskolecheferna har en viktig 
roll för skolans utveckling.

Jag vill ha mer tid för planering och uppföljning.
66%

Jag vill ha mer resurser till särskilt stöd.
54%

Jag vill ha mindre barn-/elevgrupper.
51%

Jag vill ha bättre möjligheter till kollegialt samarbete.
40%

Jag vill ha mindre omfattande administrativa 
arbetsuppgifter.

41%

Arrangera ett arbetsplatsmöte!
Med hjälp av resultaten kommer för
bundsstyrelsen tillsammans med förtro
endevalda runt om i landet att ta fram ett 
förslag till vision och verksamhetsinrikt
ning, som kongressen beslutar om hös
ten 2018. Men förbättringar på arbets
platserna ska förstås inte behöva vänta. 
Under hösten kan ni jobba vidare med 
det ni vill förbättra och utveckla där du 
arbetar. Även om ni inte deltog i med
lemsdialogen under våren kan ni enkelt 
vara med genom att du som ombud ar
rangerar ett arbetsplatsmöte. Det ska ald
rig vara för sent att göra sin röst hörd 
som medlem i Lärarförbundet!

Mötet med varje barn  
och elev är den stora  
drivkraften 

När lärarna formulerar  
sin drivkraft kring vad  
som engagerar i lärar- 
yrket är det tydliga svaret: 
mötet med varje barn och 
elev och att möjliggöra  
deras utveckling.

Lugn och trygg miljö viktigt 
för lärandet  

Lärare, skolledare, barn och 
elever behöver lugn och ro. 
Många menade att det spelar 
stor roll för att alla barn och 
elever ska kunna få förutsätt-
ningar att utvecklas, utmanas 
och lära. 

Mer tid för planering, 

uppföljning och  

reflektion  

Lärarna gav ett  

tydligt besked –  

de behöver  
mer tid att för- 

bereda och följa  

upp sin under- 

visning.  

Behöriga och engagerade kollegor som får möjlighet att samarbeta 
Väldigt många tycker att engagerade kollegor med rätt 

utbildning som får utrymme till kollegialt samarbete har stor betydelse för eleverna och barnens utveckling. 

Särskilt stöd en nyckel 

Många lärare angav att de 
behöver mer kompetens- 
utveckling, resurser  
och möjlighet till  
samarbete för att  
alla barn och elever  
ska kunna utveck- 
las, utmanas och 
lära.

Lärare vill bidra till ständig utveckling 
Många som deltog vill utveckla sig själv och läraryrket. De visade  stort intresse av att både  ta del av och bedriva egen forskning liksom att delta i andra former av utvecklingsarbete.  

Vad skulle  
du helst vilja 

förändra  
i din arbets-

situation?
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Dags att välkomna nya kollegor!
REKRYTERING   

Ny termin, nytt läsår – och dags att välkomna nya kollegor och erbjuda medlemskap hos förbundet som 
vill ena Sveriges lärare. Vi har plats för fler!  Här ger tre ombud sina bästa tips på hur de brukar välkomna 
nya kollegor. De berättar också vad som fått dem att engagera sig. Det handlar om allt från att påverka ar-
betsmiljön och utveckla verksamheten till Lärarförbundets internationella engagemang. Det som fått dig att 
engagera dig kan intressera fler att göra detsamma – bär med dig det när du välkomnar nya kollegor! Det, 
och två stora öron: Vad är den nya kollegan intresserad av?

Att bli fler medlemmar 
ökar möjligheten att 
påverka både lokalt och 
nationellt i olika frågor.
 

Hur brukar du välkomna nya  
kollegor? 
– Träffar jag en ny kollega i personalrummet häl-
sar jag och välkomnar honom/henne då, som 
kollega – men berättar även att jag är ombud för  
Lärarförbundet. Detta sätt föredrar jag. Annars 
blir det vid till exempel APT där jag har möjlighet 
att presentera mig som ombud. Vid andra tillfällen 
finns ju sedan också möjligheten för ett mer per-
sonligt samtal. Det ena utesluter inte det andra!

Varför är du engagerad i 
Lärarförbundet? 
– Lärarförbundet är för mig det enda alternativet 
eftersom det organiserar den personal inom sko-
lan som arbetar pedagogiskt...fritidspedagoger, 
förskollärare, lärare inom olika skolformer, Syv 
och skolledare. Alla vi har ett gemensamt mål 
kring elevers lärande och utveckling. Och dess-
utom en styrka i att gemensamt arbeta för en 
bättre arbetsmiljö som exempelvis minskad ar-
betsbelastning och arbetsrättsliga frågor. 

Varför är det viktigt att fler blir 
medlemmar i Lärarförbundet? 
– Att bli fler medlemmar ökar möjligheten att 
påverka både lokalt och nationellt i olika frågor. 
Att vara många, som utgår ifrån samma värde-
grund och politik i Lärarförbundets gemensam-
ma frågor, ger en dimension också gentemot 
politik och beslutsfattare. ”Ensam är inte stark”.

Jag vill vara en del i att 
påverka utvecklingen 
på min egen arbets-
plats, men också i 
förvaltningen.
 

Hur brukar du välkomna nya  
kollegor? 
– När vi får en ny kollega så presenterar jag mig, 
berättar om mina arbetsuppgifter och att jag är 
fackligt ombud. Jag frågar om hen är anslutet till 
något fack. Oavsett kollegans inställning så vill jag 
ge en bild av att Lärarförbundet finns tillgängligt 
om man behöver råd och stöd eller vill vara med 
och påverka sin organisation och verksamhet. 

Varför är du engagerad i 
Lärarförbundet? 
– Jag vill vara en del i att påverka utvecklingen på 
min egen arbetsplats, men också i förvaltningen. 
En stor anledning till mitt medlemskap är också 
att bevara de arbetsmarknadsregler som fack-
förbunden i Sverige arbetat fram. De är inte så 
självklara som man lätt kan tro. Det fackliga ar-
betet är inte felfritt, men jag tror ändå att det är 
det bästa verktyget vi har. 

Varför är det viktigt att fler blir 
medlemmar i Lärarförbundet? 
– Många medlemmar innebär ett starkare för-
bund. Jag skulle dock vilja se ett samgående 
mellan lärarförbunden. Ett samlat lärarförbund 
skulle gynna alla yrkesgrupper inom pedagogik 
oavsett om du är lärare, förskollärare eller fri-
tidspedagog. Dialogen/samarbetet med arbets-
givaren tror jag också skulle förenklas. 

Ju fler vi är desto 
starkare blir vi!
 

Hur brukar du välkomna nya  
kollegor? 
– Det är viktigt att som ombud presentera sig re-
dan på första personalmötet och bjuda in de som 
är intresserade att prata med en. Det är också bra 
att direkt ta kontakt med nyanställda och höra ef-
ter om de fått mentorer, ta upp frågor om anställ-
ningsavtalet så att de vet vem de kan vända sig till 
om de har frågor.

Varför är du engagerad i 
Lärarförbundet? 
– Det är ett progressivt fackförbund, konstruktivt, 
utvecklingsinriktat, och vill samarbeta med an-
dra fack. Lärarförbundet har dessutom ett stort 
internationellt engagemang, och det tycker jag är 
viktigt. Jag jobbar med flyktingar och nyanlända. 

Varför är det viktigt att fler blir 
medlemmar i Lärarförbundet? 
– Ju fler vi är desto starkare blir vi!

MARIANNE THOMSEN,  
LEG LÄRARE INOM  
OMVÅRDNAD OCH OMBUD  
PÅ KOMVUX, MALMÖ

JULIUS SÖDERHOLM, 
FÖRSTELÄRARE, ARBETS- 
PLATSOMBUD OCH 
SKYDDSOMBUD PÅ 
SNÄCKEBERGETS SKOLA, 
GÖTEBORG

EVA OIVIO, 
GYMNASIELÄRARE I SVA, 
ENG OCH OMBUD PÅ 
GLOBALA GYMNASIET, 
STOCKHOLM

VILKA ÄR MEDLEMMAR?
Vilka är medlemmar på arbetsplatsen?
Inför hösten rör det alltid på sig, passa därför på 
att ta kontakt med kollegor och stämma av och 
uppmana till att uppdatera sina uppgifter på 
lararforbundet.se. Det gör man genom att logga 
in på lararforbundet.se och gå in på ”Min sida”. 

VILL DU HA FLER TIPS?
Vill du ha fler tips på hur du kan välkomna nya 
kollegor? Kolla in webbutbildningen ”Så blir vi 
fler”. Den tar 30 minuter att göra och du hittar 
den genom att söka på ”Så blir vi fler: e-utbild-
ning för ombud” på lararforbundet.se 

lararforbundet.se/blimedlem

#viärlärare

3 månader 

gratis!
*gäller nya medlemmar

Som medlem i Lärarförbundet är du med i Nordens största 
lärarorganisation.
 
Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund som samlar 
professionen och som vet vilka förutsättningar som behövs för 
att barn och elever ska lyckas med sin skolgång.
 
Att vara många är inte dumt. Det är en förutsättning för att 
vi ska kunna värna och förhandla fram bättre villkor på våra 
arbetsplatser och det är också därifrån vi får kraften att hela 
tiden driva skolutvecklingen framåt . 
 
Att vara medlem i Lärarförbundet är att vara del av något större. 
Bli medlem du med.

Att vara lärare 
är att vara del 

av något större.
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Chans till  
nystart för en  
bra arbetsmiljö!   

ROBBAN NILSSON 

OMBUDSMAN & ARBETSTIDSEXPERT

För att få tips och råd tog vi hjälp av vår om
budsman och arbetstidsexpert på Lärarför
bundet, Robban Nilsson. Han menar att 
du som lärare och ombud har störst möj
lighet att påverka planeringen och arbets
situationen under våren när tjänsteför
delningen görs. Men innan eleverna och 
barnen kommer på plats och hösttermi
nen drar igång på allvar, är det bra om du 
som ombud samlar kollegorna, uppma
nar dem till att se över sitt schema och 
pekar på vad som är viktigt att tänka på. 

– Planering och organisation påverkar 
var och ens arbetsmiljö. Diskutera till
sammans om prioritering och planering 
och ställ frågor som: ”Lägger vi tiden på 
rätt saker? Har alla tillräckligt med tid av
satt för att hinna med sina arbetsuppgif
ter och ta rast och paus? Kommer plane
ringen att fungera i praktiken?”
– Om svaren är nej för någon, är det en 
gemensam angelägenhet. Lösningen lig
ger oftast i organisation och planering. 

Arbetsmiljön är chefens ansvar och som 
ombud har du en viktig uppgift i att be
vaka att prioritering, planering och orga
nisation riskbedöms före beslut i sam
verkan.

Vad ska läraren göra om tiden 
inte räcker till och hen får 
arbetsuppgifter som inte är 
relaterade till undervisningen? 
– Lyfta problemet med sin chef och visa 
vilka arbetsuppgifter man har och att ar
betstiden inte räcker till. Man kan inte 
förutsätta att chefen vet hur ens arbetssi
tuation ser ut, utan läraren har ett eget 
ansvar att säga till om man inte hinner 
med eller att fel arbetsuppgifter tar för 
mycket tid. Det finns arbetsuppgifter 
som kan anses ligga utanför läraruppdra
get och som lärare inte bör utföra. 

– I tider av lärarbrist är det extra vik
tigt att lärares arbetstid används för lärar
uppdraget, undervisningen och det som 

ger kvalitet i undervisningen. Att vägra 
utföra en arbetsuppgift avråder vi ifrån. 
Läraren bör istället peka på riskerna för 
den egna hälsan och de brister som upp
står i elevernas utveckling om felaktiga 
prioriteringar görs. Det är viktigt att du 
som ombud finns tillhands och stöttar 
om läraren har frågor eller inte får den 
hjälp som hen behöver.  

Vilka arbetsuppgifter bör inte 
utföras av lärare? 
– De som inte har med undervisningen 
att göra, och de som lika gärna eller hell
re kan utföras av andra. Att kopiera pap
per, boka skolresor, ringa in vikarier, stä
da och rapportera närvaro är några 
exempel. Återigen är det chefen som lära
ren bör prata med och säga: ”Det är onö
digt dyrt att använda mig som lärare till 
den här typen av arbetsuppgifter.”

Nytt läsår, nya utmaningar och chans till en nystart. Dags att bryta gamla mönster och hitta nya 
rutiner för att få till en rimlig arbetssituation som ger utrymme för kreativitet. Istället för att 
kopiera papper, diska eller jaga vikarier borde det vara självklart att varje lärare ska få tid till 
att planera, genomföra, efterarbeta och utveckla sin undervisning. Men hur blir det möjligt? 
Och hur kan du som ombud hjälpa dina kollegor?

Robban är tydlig med att om en lärare inte hinner med  
sina arbets uppgifter, är det ett arbetsmiljöproblem som  

berör alla kollegor. Tillsammans måste ni hitta en lösning. 

8 | Lärarfackligt nr 3 | 2017
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Hur får läraren ett schema där 
arbetsuppgifterna ryms, likt 
undervisning, planeringstid, 
uppföljning, konferenser och 
återhämtning? 
– Om man inte redan använder sådana 
underlag i planeringen, behöver läraren 
göra ett sådant själv där det framgår vil
ka arbetsuppgifter man faktiskt behöver 
utföra och hur mycket tid det tar. Behö
ver planeringen förändras är det en för
del att ha konkreta förslag på vad som 
exempelvis kan plockas bort. 

– Om lärarens uppdrag eller förutsätt
ningar behöver förändras för att plane
ringen ska fungera, behöver hen gå ige
nom underlaget med sin chef. Om chefen 
inte lyssnar är det viktigt att du som om
bud uppmärksammar frågan och arbetar 
för förändring  gärna tillsammans med 
Lärarförbundets avdelning. 

– Innebär planeringen problem för en 
lärare, påverkas ofta fler. Det är ett ge

mensamt intresse att alla har en god ar
betsmiljö. Arbeta för förändring tillsam
mans, att rätta till en organisation eller 
en arbetskultur ensam är inte lätt. Ni är 
inte bara starkare tillsammans – ni sitter 
också ofta på lösningen tillsammans!

Vad är det man oftast glömmer att 
planera in i sitt schema? 
– Ställtid, tid för paus, reflektion, att täcka 
upp för kollegor och för sånt som inte 
kan planeras men som tar tid. Om lära
ren inte tar sin rast och paus eller har 
möjlighet att vara på plats förberedd och i 
tid, går det ut över såväl hälsan som möj
ligheten att vara en lika bra lärare under 
hela arbetsdagen. När tillräckligt med tid 
inte finns avsatt för sånt vi vet händer 
men inte när det händer, resulterar det på 
ett eller annat sätt i sänkt kvalitet eller för 
mycket arbetstid och belastning.   

Behöver läraren vara orolig att 
drabbas lönemässigt om hen 
pekar på problem?   
– Flera lärare uttrycker en sådan oro men 
jag har ingen erfarenhet av att det fak
tiskt ska ha hänt. Att på ett konkret sätt 
uppmärksamma risker för dålig arbets
miljö eller bristande kvalitet ses av de 
flesta chefer som ansvarsfullt och profes
sionellt. 

Lästips till kollegorna! På följande sidor på 
lararforbundet.se finns förslag på hur ni kan 
hantera er arbetsbelastning. Allra bäst är 
förstås om ni gör det tillsammans.  

→ Min arbetstid – hjälper lärare som har års-  
arbetstid eller semestertjänst att få koll på  
sin arbetstid.   

→ 9 steg för bättre koll på schema och planering.    

→ Sex steg för att hinna vara lärare.  

→ Så upptäcker du stress i tid.

VILL DU LÄSA MER?

1. Du drar in på raster och pauser 

2. Du är lättirriterad hemma och på jobbet

3. Du kan inte varva ner och släppa tankarna på jobbet 

4. Du har dåligt samvete och tycker inte att du gör  

tillräckligt

5. Du har sömnproblem

6. Du har svårt att komma ihåg saker

Känner läraren av en eller flera av dessa signaler mer  

än enstaka gånger, bör läraren förutom att prata med  

sin chef göra en tillbudsanmälan. Du som skyddsombud  

ska stötta läraren och se till att blanketten fylls i. I tillbuds- 

anmälan talar man om att något hänt eller inte hänt som 

innebär en risk för hälsan. 

6 SIGNALER PÅ ATT DU RISKERAR  

ATT BLI SJUK AV STRESS
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Ni är inte bara starkare till-
sammans – ni sitter också ofta 
på lösningen tillsammans!
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DISKUTERA TILLSAMMANS:→ LÄGGER VI TIDEN PÅ RÄTT SAKER? → HAR ALLA TILLRÄCKLIGT MED TID AVSATT  FÖR ATT HINNA MED SINA ARBETSUPP- GIFTER OCH TA RAST OCH PAUS?
→ KOMMER PLANERINGEN ATT  FUNGERA I PRAKTIKEN? 
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AKTUELLT

För att du som ombud enklare 
ska hitta rätt information i rätt 
tid, har vi skapat en ny sida på 
webben, lärarförbundet.se/om-
bud.  ”Tänk att jag nu kan svara 
på frågor om arbetstid, lön och 
semesterersättning direkt via 
mobilen – det känns helt fantas-
tiskt”, säger Ginnie Taylor, ar-
betsplats- och skyddsombud på 
Solhemsskolan utanför Stock-
holm. 

Vad är ditt första intryck av nya 
ombudssidan? 

– Äntligen ett verktyg som ger mig 
möjlighet att svara på medlemmarnas 
frågor utan att behöva återkomma! Istäl
let för att slå i lagboken eller leta rätt på 
vad som gäller vid övertid, ferietjänst 
och sjukskrivning finns svaren på frå
gorna där. Även om jag har gått utbild
ningar och får uppdateringar av Lärar
förbundet Stockholm, går det inte att ha 
koll på allt. Medlemmarna efterfrågar 
ofta svar direkt, och då är det bra att in
formationen finns lättillgänglig.   

När kommer du använda dig av 
nya ombudssidan? 

– I första hand kommer jag nog an
vända nya ombudssidan vid termins
starten, när det dyker upp frågor om 
anställningsavtal och arbetstid. Men 
även vid tjänstefördelningen, när man 
ska diskutera schema och vid lönesam
talen. 

Vilka funktioner kommer du 
framförallt att använda dig av?  

– Att kunna hitta svaren på medlem
marnas vanligaste frågor är den funk
tion jag gillar allra mest. Att det sedan 
går att maila över tips på bra ”läsmer
länkar” som rör medlemmens fråga, 
känns som extra bra service. Sedan gil
lar jag ”ombudsåret”, där jag får koll på 
vad jag borde ta tag i och prata med 
mina medlemmar om varje månad.  

Vilka är de stora fördelarna med 
nya ombudssidan?  

– Att jag kommer kunna hitta infor
mationen på ett ställe. Oavsett om du är 
gammal eller ny som ombud, går det 
inte att ha svar på allt och tiden för det 
fackliga uppdraget är begränsad. Att det 
nu finns ett verktyg som underlättar 
min roll som ombud gör att jag kom
mer känna mig säkrare i min roll.  

Har du någon uppmaning till 
ombud som inte har hittat in till 
sidan ännu? 

– Det är ett jättebra sätt att hålla sig 
uppdaterad och få koll på vad du som 
ombud ska göra varje månad. Du kom
mer uppleva din ombudsroll både enk
lare och roligare när det nu finns ett 
verktyg som snabbt ger dig rätt informa
tion i rätt tid.

 ”Äntligen – snabba svar direkt!”

De senaste tio åren har Ginnie Taylor varit arbetsplats- och skydds ombud på Solhemsskolan i Spånga, där hon även undervisar i engelska i åk. 5-6. 

”Nya ombudssidan finns med 
mig hela tiden, det känns tryggt!” 
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Har du en kollega som 
gjort skillnad?  
Nominera till vårt 
stipendium!
Lärarförbundet Stockholm delar 
varje år ut två stipendier på 10 000 
kronor vardera till medlemmar 
som arbetar på en kommunal eller 
privat grundskola i Stockholm. 
Stipendiet ges till en medlem som 
har gjort skillnad på sin skola – för 
eleverna och/eller sina kollegor.

Vill du nominera? Då skickar du en 
motivering om personen du 
föreslår till Lärarförbundet Stock-
holm. Nomineringen måste 
innehålla personnummer och 
vilken skola personen är verksam 
på. Lärarförbundet Stockholm 
utser en jury som beslutar vilka två 
som blir 2018 års stipendiater.

”Kollega som gör skillnad 2017” 
Jennie Wilson från Västerholms 
friskola och Jorge Galvés Paz från 
Aspuddens skola

Nästan 40 procent av lärarna uppger 
att de inte hinner med stora delar  
av sitt jobb inom arbetstiden. Mot- 
svarande siffra i andra högskole-
utbildade yrken är 15 procent. 
Källa: Lärarförbundets arbetsmiljöunder- 
sökning via Novus, maj 2017

Få rabatt på din biljett till 
Bokmässan!
Kom till Lärarförbundets mötesplats 
på Bokmässan och möt författare på 
Pedagogikscenen som vi arrangerar 
tillsammans med Natur & Kultur och 
Lärarförlaget. Som medlem i Lärarför
bundet får du rabatt och köper din bil
jett på bokmassan.se. Använd koden 
LF2017. Med rabatt kostar din dagsbil
jett 150 kr (ord. pris 245 kr).

Bästa skolkommun 5 oktober 
Den 5 oktober, på Världslärardagen, är 
det dags igen för Lärarförbundets årl
iga rankning Bästa Skolkommun. Det  
är ett bra tillfälle att prata skolfrågor 
med politiker i er kommun, så boka in  
datumet redan nu!

Här är några tips på förtroendevalda  
i Lärarförbundet som kan vara spän
nande för dig som ombud att följa.

@miaronn
@ElisMoss
@Jtrnroth
@gavume
@matildagustafs
@robfahl

B
ÄS

TA
 SKOLKOMM

U
N

att följa  
på Twitter!6 
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Tänk vilken ynnest att få ha det 
främsta yrket av dem alla.” Så in
ledde jag mitt tal en riktigt kall no
vemberdag inom ramen för vårt 

initiativ ”Lokal samling för läraryrket”. Ett 
initiativ för att ge lärare och skolledare i 
Stockholm de allra bästa förutsättningarna 
att göra skillnad för varje elev. 

Som lärare är jag elevens viktigaste re
surs, en språngbräda mot en jämlik livs
chans oavsett bakgrund. Jag kan inte tänka 
mig något mer meningsfullt. Jag valde att 
bli lärare – ett val jag aldrig ångrar!

Ett annat val jag gjort är att engagera mig i 
Lärarförbundet. Det gjorde jag för att jag ser 
vilken fantastisk kompetens och potential 
som finns i den profession som jag tillhör. 
Att bidra till utveckling av det som behövs 
för att min profession, mina kollegor, ska få 
större effekt är det som driver mig. 

Ditt och mitt engagemang behövs. Lärar
bristen medför utmaningar och påfrestning
ar för både skola och samhälle. Förslag kom
mer sannolikt att avlösa varandra med både 

bra och mindre bra åtgärder. Mer än någon
sin har vi behov av att slå vakt om och lyfta 
våra expertkompetenser som profession. 
Det kan vi göra på olika sätt. Under våren 
genomförde Lärarförbundet medlemsdialo
gen för att få fatt i och mobilisera medlem
mars tankar om det som behövs. Jag vill 
tacka dig som på något sätt gjorde din röst 
hörd. 

Missade du att delta i medlemsdialogen? 
Ingen fara. Lärarförbundet Stockholm är så
klart alltid intresserad av vad just du tycker. 
Det är vi tillsammans som utgör Lärarför
bundet Stockholm. Jag vill verkligen betona 
vikten av vårt gemensamma arbete framö
ver. Inte minst under stundande valår där 
skola och utbildning med stor sannolikhet 
åter kommer att vara en fråga av största vikt. 

Varmt välkommen till ett nytt verksam
hetsår. Ett år då vi tillsammans lyfter Stock
holms lärare och vår gemensamma profes
sion. Professionen med makt att göra 
skillnad och forma framtiden.

 

Johan Törnroth  
Ordförande Lärarförbundet 
Stockholm

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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Varmt välkommen till ett nytt verksam-
hetsår då vi lyfter Stockholms lärare!

Autogiro på  

3 minuter

”Mer än någonsin har vi 
behov av att slå vakt om och 
lyfta våra expertkompeten-
ser som profession.”

Full fart i Lärarförbundets monter under SETT 2017 
som gick av stapeln i maj. Lärarförbundet Stock- 

holm stod bakom programmet i montern, som  
gästades av bland annat: Tony Mufic, utbildnings-

direktör i Stockholms stad och Olle Burell (S), 
Skolborgarråd i Stockholm. Intervjuerna kan  

du se i efterhand på lararkanalen.se 

Vi är glada att andra  
fack och partier i Sthlm  

nu uppmärksammar  
det vi pratat om länge.  

#lokalsamlingsthm #08pol
Johan kommenterar att den övergripande 

organisationen kring CSI-grupperna, centrala 
grupper med särskild inriktning, inte  

fungerar som det var tänkt. 

31/5 2017

VI SES I  
SOCIALA MEDIER!   

Twitter: @JTrnroth & @LararforbSthlm  
Instagram: @lararforbundetstockhom  
Facebook: @LararforbundetStockholm

Snart kan du inte betala avgiften  
för a-kassan genom Lärarförbundet.

Skaffa därför autogiro till oss. Då är du  
fortsatt trygg med ditt medlemskap.

lararnasakassa.se/autogirotreminuter


