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EN VÄXANDE STAD KRÄVER FLER SKOLOR OCH FLER LÄRARE!

MARIE WALL ALMQUIST:

– VILL SE RÄTT RESURSER PÅ RÄTT PLATS 
Elif
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 En kollega gick på föräldraledig-
het förra året och då hoppade 
Elif Florin på ombudsuppdra-
get, utan att det var något som 

hon egentligen hade tänkt sig. Nu är 
hon ett av två ombud på Möllevångssko-
lan, en F-9-skola i Malmö. På frågan 
varför det blev just hon svarar hon:

 – Kanske för att jag är en sådan som 
tycker det är viktigt att lyssna och stötta, 
driva och utveckla. Genom att vara om-
bud får jag insyn och jobbar nära led-
ningen, och det är spännande!, säger 
Elif Florin.

Viktigt att resurserna riktas rätt 
Möllevångsskolan är en av Malmös så 
kallade indexskolor, vilket betyder att 
skolan på grund av socioekonomiska 
faktorer får extra resurser. Just nu växer 
skolan på alla håll och kanter och det 
börjar bli lite trångt. I vissa årskurser är 
det tre paralleller vilket man inte haft ti-
digare.

 – Den största utmaningen är att få 
till en jämn arbetsbelastning på skolan. 
Det är viktigt att resurserna riktas dit de 
bäst behövs men i praktiken blir det inte 
alltid så, med oförutsedda händelser 
som uppstår. För att det inte ska bli 
huggsexa behövs en bra överblick och 
en organisation som kan ta dessa be-
slut. 

Ibland tryter också resurserna. Ett ex-
empel på det är studiehandledning på 
modersmålet där det inte längre finns 
tillräckligt med resurser för att ge stu-
diehandledning till elever som varit här 
en längre tid eller är födda här och har 
brister i det svenska språket.

 – Resurserna behövs – det blir tufft 
för både lärare och elever om inte vi kan 
ge de allra bästa möjligheterna. Och är-
ligt talat – en bra start i skolan är något 
både Malmö och hela Sverige tjänar på i 
förlängningen.

Det märks att Elif brinner för frågor-
na som rör förutsättningarna för lärar-
uppdraget, och det är också medlem-
marnas viktigaste frågor.  

 – Det är viktigt att vi uppmärksammar 
varandra och skolledningen på om någon 
av oss har för mycket på sitt bord. Det 
måste fram – så vi kan göra något åt det!

Mer satsningar behövs
De senaste åren har många politiker pra-
tat om vikten av stöd tidigt i skolan och 
lågstadiet har fått ta del av statliga sats-
ningar. 

 – Att börja fyran och jobba mot sex-
ans mål är tufft för en del. Behoven av 
stöd är ofta fortsatt stora när eleverna 
börjar fyran och upp mot högstadiet. 

Det kan till exempel handla om behov 
av snabbare kartläggning av nyanlända 
elevers kunskaper, kontinuerligt stöd av 
speciallärare/specialpedagog och aktiva 
elevhälsoteam som ser och stöttar. 

 – Det har varit välbehövliga satsning-
ar på lågstadiet och det behövs mer. 
Men vi behöver dessutom satsningar 
från politikerna på bättre förutsättning-
ar på mellanstadiet! 

Engagemang ger resultat
Nu har Elif Florin varit ombud i ett och 
ett halvt år. På frågan om hon rekom-
menderar andra att bli ombud blir sva-
ret tveklöst ja. 

 – Det är spännande och jag lär mig 
väldigt mycket – sådant som jag funde-
rat på men inte haft koll på. Jag får upp-
skattning och stöd från både avdelning-
en och kollegorna.

Att de är två ombud på skolan som 
kan komplettera och stötta varandra, är 
också en styrka. Elif tycker att hon på-

Ett år gammal som ombud, och glad att hon tog  
på sig uppdraget. –”Jag känner att jag påverkar och 
därför vill jag fortsätta som ombud”, berättar Elif 
Florin, grundskollärare 4–6 och Lärarförbundets 
ombud på Möllevångsskolan i Malmö.

”Resurserna behövs 
 – det blir tufft för 
både lärare och 
elever om inte vi kan  
ge de allra bästa 
möjligheterna.”

Utmaningen: att få en 
jämn arbetsbelastning

UPPDRAG:OMBUD
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verkar och vill därför fortsätta som om-
bud:

 – Innan lönesamtalen uppmärksam-
made vi en kollegas felaktiga titel, vilket 
innebar att medlemmen fick en ny titel. 
En teknikalitet som givetvis har stor be-
tydelse för medlemmen. Det känns bra 
att engagemang ger resultat och att jag 
kan göra skillnad!

Nästa steg är att komma igång med 
regelbundna möten på skolan för att 
mer systematiskt hämta in kunskap om 
kollegornas arbetssituation och syn-
punkter. På dessa möten kan alla känna 
sig välkomna. 

 – Om vi ombud hör någon som ut-
trycker något så tar vi det vidare, det är 
vår uppgift som ombud för kollegorna.

Bland det bästa med skolan är stäm-
ningen och det tillåtande klimatet som 
gör att många känner sig välkomna.

 – Vi har en skola där mycket går rätt 
till. Det finns ingen misstro, utan en öp-
pen dialog. Vi lär oss av våra misstag 
och har fokus framåt.

FAKTA
Elif Florin, 35 år, Malmö

Undervisar i: Grundskollärare i år 4-6 på 
Möllevångsskolan. Just nu mentor för en 
femma. Undervisar i Ma, Sv/SvA, Eng och NO.  

Jobbat fackligt: Sedan 2016. 

Drömde som liten om att bli: Veterinär eller 
polis! Att bli polis var jag inne på ganska länge. 

SAGT OM ELIF
 ”Elif är väldigt engagerad i sin roll som 
lärare och ombud. Hon är noga med att se 
alla, elever såväl som kollegor, och inspirerar 
mig och andra till att alltid vilja utvecklas. 
Hon har organiserat det fackliga arbetet på 
skolan, vilket gör att facket känns närmare  
nu än någonsin.”

Christoffer Hejdedal, idrottslärare

 

”Elif är en engagerad och orädd person som 
alltid vågar stå för vad hon tycker. Hon ställer 
upp för de som behöver stöd, elever som 
kolleger. Dessutom är hon rolig, smart och 
envis; en riktigt bra facklig partner och 
kollega till mig.” 

Josefin Thomsen Vartanian, grundskollärare 
och ombudskollega

”DET ÄR VIKTIGT ATT VI UPPMÄRKSAMMAR VARANDRA OCH 

SKOLLEDNINGEN PÅ OM NÅGON AV OSS HAR FÖR MYCKET PÅ SITT 

BORD”, SÄGER LÄRARFÖRBUNDETS OMBUD ELIF FLORIN. 
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Om din arbetsplats får besök
→ Lärarförbundet Malmö 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 Malmö bland annat ha 
med sig vykort med peppande budskap och vårt medlemser-
bjudande. De kommer även att ha med sig flyers som lyfter 
fram lokala framgångar som de har lyckats driva igenom.  

→ 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 34 drar Hallå-kampanjen igång. Under tre veckor besöker  
vi ett stort antal grund- och gymnasieskolor i Malmö 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 Malmö
Lärarförbundets 1:e vice ordförande Maria Rönn kommer 
tillsammans med Lärarförbundet Malmö att besöka flera  
skolor under kampanjperioden.  

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 Malmö, på tel: 040-34 30 25 eller maila till: 
lararforbundet@malmo.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.   
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 Så kan du stötta satsningen
→ Använder du Facebook? Se till att du gillar Lärarförbundet 

Malmö på Facebook och få koll på vad som läggs upp där  
för att gilla och dela inläggen.

→ 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 Malmö!
Visa att du stödjer
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#viärlärare
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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 
Malmö helst vill ha mer tid för 
planering, mindre grupper och 
resurser för särskilt stöd.

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 2017. 

Det här vill Malmölärarna 
förändra 
En av alla frågor var vad man helst vill 
förändra i sin arbetssituation. Lärarna i 
Malmö lyfter fram mer tid för planering 
och utveckling, mindre barn- och elev-
grupper, resurser till särskilt stöd, min-
dre administration och minskad arbets-
belastning.

 – 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 Marie Wall Almquist.

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 Malmö vill ha mer tid till plan- 
ering och mindre barn- och elevgrupper

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.

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.

Jag vill ha mer tid för planering och uppföljning.
68%

Jag vill ha mindre barn-/elevgrupper.
60%

Jag vill ha mer resurser till särskilt stöd.
50%

Jag vill ha minskad arbetsbelastning.
38%

Jag vill ha mindre omfattande administrativa 
arbetsuppgifter.

40%

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!

Vad skulle  
du helst vilja 

förändra  
i din arbets-

situation?

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.  
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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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#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

Ill
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Ni är inte bara starkare till-
sammans – ni sitter också ofta 
på lösningen tillsammans!

Lärarfackligt nr 3 | 2017 | 9

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 ”läs-mer-
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!”
”Nya ombudssidan finns med 
mig hela tiden, det känns tryggt!” 

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. 
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Tack vare Lärarförbundet: 
Förste fritidspedagog  
i Malmö
Med start i höst inför Malmö stad, 
som en av få kommuner, 39 nya 
tjänster som förste fritidspeda-
gog. Syftet är att höja kvaliteten  
i fritidshemmen och öka likvärdig-
heten. Lärarförbundet i Malmö 
välkomnar initiativet.

– Vi har påverkat länge för att få  
till satsningar på fritidshemmen. 
Detta är en satsning på fritidspe-
dagogiken – att gå från görande  
till lärande, säger Roine Selind, 
Lärarförbundet i Malmö.

Tjänsterna kommer att fördelas 
efter socialt index, storleken på 
fritidshemmen och hur skolan 
tänkt använda resursen. Grund-
kravet för tjänsten är fritidspeda-
gogexamen samt att man arbetat 
fyra år som fritidspedagog efter 
examen. 

– Det behövs fler satsningar för att 
få fler att utbilda sig till lärare i 
fritidshem. Nästa steg är att på- 
verka för minskade elevgrupper 
och garanterad pedagogisk utveck-
lingstid, säger Roine Selind.

Detta är en sats- 
ning på fritids pe-
dagogiken – att 
gå från görande  
till lärande

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).

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 

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!
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 Välkomna tillbaka efter sommarle-
digheten! Förmodat välbehövlig 
och jag hoppas att du har haft 
möjlighet till vila och återhämt-

ning lika väl som till aktivitet och inspira-
tion. Inspirerande brukar det också vara att 
på nytt möta barn och unga, träffa kollegor-
na och inte minst de nya. Glöm inte att väl-
komna dem till Lärarförbundet och Du som 
ombud –erbjud medlemskap i Sveriges 
största organisation för (alla!) lärare och 
skolledare!

Malmö är speciellt: En kontinental stad 
med rika förutsättningar och möjligheter 
men också många och svåra utmaningar. En 
växande stad som kräver fler skolor och fler 
lärare. I en tid av extrem lärarbrist ställer 
detta stora krav på att rekrytera nya lärare, 
men än viktigare är kanske satsningar på att 
behålla de lärare som redan arbetar i Mal-
mö.  Lärarförbundet driver på i såväl löne-
frågan som för minskad arbetsbelastning 
och kommer under hösten att ha samtal 
med våra politiker om hur de ser på framti-
dens utmaningar för skolan i Malmö.  

Det gångna läsåret innebar turbulens på 
lönefronten. ”Lärarlönelyftet” visade sig lika 
svårhanterligt som nödvändigt för uppvär-
dering av läraryrket. Trots statens kriterier 
för fördelning av pengarna har många lärare 
upplevt sig förbigångna. Lärarförbundet för 

dialog med våra politiker och förvaltningar 
för fortsatta nödvändiga satsningar i budget 
för 2018, för alla lärare.

Arbetsbelastningen för lärarna i Malmö 
måste minska, det ska vara attraktivt att ar-
beta just i Malmö. Lärare i alla skolformer 
och verksamheter ska ges förutsättningar 
för hög kvalitet i undervisningen och profes-
sionellt inflytande. Så vänder vi ohälsotalen, 
ökar måluppfyllelsen och släpper loss hela 
Malmös potential! 

I augusti återkommer satsningen ”Hallå 
Malmö”. Lärarförbundet gör besök på Mal-
mös skolor för samtal och erfarenhetsutby-
te. Vi ses då – tillsammans kan vi göra skill-
nad!

 

Marie Wall Almquist, 
Ordförande Lärarförbundet 
Malmö

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.

Redaktion: Ingela Wewertz, Linda Jerand. Ansvarig utgivare: Pernilla Frantzich.  
Form & Layout: FWD Reklambyrå. Omslagsfoto: Peter Kroon.  
Besöksadress: Segelbåtsvägen 15. Postadress: Box 12 229, 102 26 Stockholm. Telefon: 
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En växande stad kräver 
fler skolor och fler lärare!

VI SES I  
SOCIALA MEDIER!  

Twitter: @LararMalmo  
Facebook: Lärarförbundet Malmö

Autogiro på  

3 minuter

SETT Syd 30-31 oktober:

Två dagar fyllda med  
inspiration!

SETT Syd är mötesplatsen  
inom det innovativa och  

moderna lärandet. 
Årets program har fokus på  

”Att leda för lärande”,  
”Om teknologin är svaret,  

vad är då frågan?” och ”Hjärnan 
i den moderna kontexten”. 

Lärarförbundet är samarbets-
partner och som vanligt på 
plats! Som medlem får du  

10 procents rabatt.  
Läs mer och anmäl dig på 

settsyd.se/anmalan

”Arbetsbelastningen för  
lärarna i Malmö måste min- 
ska, det ska vara attraktivt  
att arbeta just i Malmö.”

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
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