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Som aktiv i elevkåren stängde 
hon klassrum när det var dålig 
arbetsmiljö. Att Melinda Schä-
lin blev ombud nästan direkt 

efter sin förskollärarexamen är kanske 
inte så konstigt. 

– Jag ser möjligheter att göra skillnad 
genom kollektivet och vill ta chansen 
att påverka mitt och mina kollegors ar-
bete. Jag brinner för det här! säger Me-
linda Schälin, förskollärare och ombud 
på Junedals förskola i Jönköping.

Gemensam planeringstid 
Ett exempel på en förändring till det 
bättre som Melinda medverkat till är 
att de på förskolan lyckats strukturera 

schemat så att de får ut sina plane-
ringstimmar. Lösningen är gemensam 
planeringstid för alla förskollärare en 
eftermiddag i veckan. 

– Vi behöver vår planeringstid för att 
kunna utveckla och arbeta med under-
visningen. På köpet mår vi bättre på 
jobbet, eftersom vi får förutsättningar 
att prestera som vi vill. 

Förskollärarna jobbar max 35 timmar i 
barngrupp, har minst tre timmar pla-
neringstid och två timmar förtroende-
tid som de själva styr över innehåll och 
plats för.

– På vår planeringstid hinner vi gå på 
djupet – analysera, utvärdera och pla-
nera. Det handlar inte bara om att få 
det att rulla utan vi kan ha ett långsik-
tigt perspektiv. Vi kommer längre, och 
får ut mer av varje dag. Fler borde få ha 
det som vi!

– Vårt arbete sprider sig och många i 
Jönköping tar efter. Jag åker runt och 
föreläser om hur vi jobbar för att andra 
ska kunna hitta sin struktur, berättar 
Melinda Schälin.

Är bollplank inför lönesamtalet
På varje arbetsplatsträff, APT, tar ombu-
den på förskolan upp viktiga ämnen för 
att signalera att de finns till hands och 
lyssnar, till exempel inför lönesamtalen.

– Inför lönesamtalen är jag bollplank 
för mina medlemmar, tar fram mer in-
formation och verktyg.  När det behövs 
är jag länken till lokalavdelningen. 

Många funderar på hur de ska få che-
fen att se vad de gör i verksamheten, 
och Melinda brukar rekommendera 
självdokumentation – att var och en 
funderar över vilka delar de vill lyfta 
fram och vilka starka sidor de har. Hon 
hjälper gärna till.

Melinda Schälin har varit ombud sedan hon tog examen. 
– Det är fantastisk att få göra skillnad tillsammans med 
andra! säger hon. Mest stolt är hon över upplägget för 
planeringstiden som nu sprider sig till fler förskolor 
i Jönköping. 

”Fler borde få  
ha det som vi!”

”Vi behöver vår 
planeringstid!”

UPPDRAG: OMBUD
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– Om man är nöjd med samtalet så 
blir hela löneprocessen bättre. Då blir 
det lättare att ta vad som händer runt 
omkring. Har jag fått vad jag kan för-
vänta mig utifrån vad jag har kunnat 
framlägga? Jag tycker det är viktigt att 
ta sitt ansvar i lönesamtalet, säger  
Melinda Schälin. 

Vill bygga på det som fungerar
Arbetsmiljöfrågorna har ökat under Me-
lindas år som ombud, även om det 
fungerar bra med planeringstiden och 
lärartätheten är bättre än på många håll. 

– Det är flera saker som stressar och gör 
det tungrott – vistelsetiderna ökar, ekono-
min sätter stopp för att köpa in material 
och att det kan vara svårt att få vikarier.

Melinda tycker det är viktigt att reagera 
och agera på det som inte fungerar, men 
är också övertygad om att det är viktigt 
att lyfta fram det som fungerar bra. 

– Vi kommer mycket längre – som 
människor, lärare och profession – om 
vi tar tillvara på det som är bra och byg-
ger vidare på det. 

Att vara ombud är definitivt något som 
Melinda rekommenderar andra att bli.

– Det är en chans att få påverka sitt yr-
kesliv. Samtidigt ger det mycket i form 
av både gemenskap och kompetensut-
veckling. Man blir stark när man är 
många, och Lärarförbundet är ett ex-
empel på både storlek och styrka.

”Om man är nöjd 
med samtalet  
så blir hela löne- 
processen bättre.”

FAKTA
Melinda Schälin, 28 år, Jönköping.

Undervisar i: Förskollärare på en småbarnsav-
delning på Junedals förskola med 13 barn och 
tre förskollärare.

Jobbat fackligt sedan: 2013. Är med i lokal-
avdelningens nätverk med andra ombud  
från förskolan.

Drömde som liten om att bli: När jag var sju 
ville jag jobba med cirkus, sälja ficklampor och 
bli dagisfröken.

SAGT OM MELINDA
”Melinda vill genom sitt fackliga arbete 
uppmuntra kollegor att sticka ut och ta plats, 
att vi ska se vår egen del i ”vi:et”. Hon tänker 
nytt och är lösningsorienterad, vass och ser 
till att något händer. En sådan kollega behövs 
på varje arbetsplats.” 

Matina Gillsand, förskollärare

PÅ VÅR PLANERINGSTID HINNER VI GÅ PÅ DJUPET 
– ANALYSERA, UTVÄRDERA OCH PLANERA.
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Lärarförbundets rekryterande kom-
munikation ”Vi är lärare” har tagit 
fasta på det personliga berättandet. Lä-
rare beskriver varför de blev lärare, 
vad som är härligt med yrket och hur 
utmaningarna ser ut. 

En kraftfull metod 
Det personliga berättandet är en effek-
tiv och kraftfull kommunikativ metod, 
och planen är nu att fler ska använda 
sig av den i sitt rekryterande arbete. 

– Vi har tagit fram ett kit där man 
med några enkla steg kan mejsla 
fram den där personliga berättelsen 
som vi alla bär på men som vi ofta är 
för blygsamma för att själva se och 
lyfta fram. 

Ställ frågan! 
Nu på det nya året är det inte ovanligt  
att några kollegor bytts ut, och kanske 
en nyexaminerad lärare börjat på  
jobbet? Bra tillfällen att ställa frågan  
om medlemskap. 

– Vi är olika trygga i att närma oss en 
kollega och ställa den där frågan om 
medlemskap. Vi tror att vi måste kun-
na recitera kollektivavtalet i sömnen. 
Men med en personlig berättelse och 
ett samtal med öppna frågor kommer 

du långt, säger Ana Esteban. Hon vill 
uppmana ombud att gå in och testa 
kittet på lararforbundet.se. 

– Ditt personliga skäl till varför du 
valde ett medlemskap i Lärarförbun-
det eller till att bli ombud behöver inte 
vara storskaligt för att inspirera och 
slå an hos den du möter!

REKRYTERING   

Din personliga berättelse kan 
inspirera till medlemskap
Kanske har du sett kortfilmerna på Facebook där lärare runt om i Sverige pratar om sitt jobb, 
eller reklamfilmen ”Vi är lärare”? Med berättandet som metod ska fler få upp ögonen för ett 
medlemskap i Lärarförbundet. Ana Esteban, marknadsstrateg, förklarar hur.

”Vi tror att vi  
måste kunna 
recitera  
kollektivavtalet 
i sömnen.”

Med en personlig berättelse och ett samtal med öppna frågor kommer 
du långt! säger Ana Esteban, marknadsstrateg på Lärarförbundet.

Kittet hittar du som inloggad på 
lararforbundet.se, sök på ”Vi är lärare 
- Hur jobbar man med berättelsen som 
verktyg till engagemang”.

VILL DU LÄSA MER?
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REKRYTERING

För lite mer än ett år sedan blev Cathe-
rine Svernfors ombud för Lärarförbun-
det på sin arbetsplats, grundskolan  
Fenestra S:t Jörgen, på Hisingen i  
Göteborg. 

– Jag har varit medlem i Lärarförbun-
det sedan 1990 och fått hjälp och stöd 
när jag har behövt det. Jag har också 
varit ombud på andra arbetsplatser, så 
det kändes naturligt att tacka ja när jag 
fick frågan.

Ofta vänder sig medlemmar till facket 
när det handlar om arbetsmiljöfrågor. 
Det är likadant på Catherines skola. 
Hon brukar ta tillfället att berätta om vil-
ken hjälp Lärarförbundet kan bistå med.

– Som lärare är man väldigt utsatt i 
olika situationer. Till exempel blir an-
mälningar från elever och föräldrar allt 
vanligare. Jag är tydlig med att vi är det 

enda förbundet som 
kan erbjuda hjälp 
från ett målsägande-
biträde. 

För Catherine är idén 
om att hjälpas åt, att 
lärare blir starkare till-
sammans, central.

– Jag talar mycket om 
solidaritet, vikten av 
att stötta varandra ge-
nom ett medlemskap 

i Lärarförbundet, och mindre om pengar. 
Alla känner ändå till att högre löner och 
mer resurser finns på vår att göra-lista.

Men vad är knepet – tipset till andra  
ombud för att lyckas lika bra?
– Jag tycker om att skapa relationer, vil-
ket gör det lättare att få nya medlemmar. 
Jag ser till att ha en dialog kring att vara 
organiserad på ett eller annat sätt. Ett 
positivt bemötande och så talar jag om 
att jag finns där om dom är intresserade 
– det fungerar bra!

Själv började hon sin yrkesbana som 
barnsköterska och fritidspedagog. Att 
utbilda sig till grundskollärare blev en 
naturlig fortsättning.

– Jag har alltid varit en person som haft 
lätt att leda andra, både i grupp och en-
skilt. Jag trivdes själv väldigt bra i skolan 
och hade många lärare som var goda 
och intressanta förebilder. 

FAKTA
Catherine Svernfors, 59 år, Mölnlycke.

Undervisar i: SO-lärare på Fenestra S:t Jörgen, 
Pysslingen, i Göteborg.

Jobbat fackligt sedan: 1990. Sitter dessutom i 
Lärarförbundet AcadeMedia’s styrelse.

Drömde som liten om att bli: Läkare.

MEDLEMSFÖRMÅN: MÅLSÄGANDESERVICE 
Den som har utsatts för våld eller hot kan 
via vår målsägandeservice få kostnadsfritt 
juridiskt stöd av Lärarförbundet. Våra jurister 
kan medverka som målsägandebiträde 
under brottmålsprocessen. Läs om fler 
medlemsförmåner på lararforbundet.se/
medlemsforman 

På ett år har Lärarförbundet fått sju nya medlemmar på den fristående grundskolan där Catherine Svernfors 
är ombud. Hur kommer det sig? – Jag pratar gärna om solidaritet och mindre om pengar, säger hon.

 Sju nya medlemmar   

      på ett år!

”Jag är tydlig  
med att vi är det 
enda förbundet  
som kan erbjuda 
hjälp från ett mål-
sägandebiträde.” 

Catherine Svenfors
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Årets avtalsrörelse handlar  
om att lösa lärarbristen 
Lärarna är heta på arbets-
marknaden. Det märker den 
som byter jobb. Det märker 
också den kommun som ska 
rekrytera lärare. Lärarbristen 
är på allas läppar i årets av-
talsrörelse och Lärarförbundet  
har lösningarna. 
Att byta jobb är en lönsam affär för lä-
rare, särskilt om hen också byter kom-
mun eller huvudman. Något som allt 
fler upptäcker och också gör.

– Bristen på lärare gör att vi kan erbjuda 
våra tjänster till ett högre pris, säger  
Mathias Åström, Lärarförbundets för-
handlingschef. 

Det är heller inte ovanligt att den som är 
nyexaminerad kommer in på högre lön 
än de som jobbat ett tag på samma arbets-
plats. Något som ibland kan provocera.

– Tänk i stället så här: Den nya kollegans 
löneökning är vårt bästa argument för en 

högre lön. ”Taket” har så att säga höjts.
Med den lärarbrist som råder har det 
blivit lärarnas marknad. Men samtidigt 
är lärarbristen ett hot mot Sveriges 
framtid och att lösa den måste stå högt 
upp på politikernas att-göra-lista. 

– Lärarbristen gör att den enskilde kan 
påverka sin lön samtidigt som vi får en 
hävstång in i förhandlingarna för sats-
ningar på hela lärarkollektivet.

I fokus i avtalsrörelsen
Avtalet med Sveriges kommuner och 
landsting gäller till den 31 mars. I de 
pågående förhandlingarna har Lärar-
förbundet ett fokus både på löneök-
ningar och på att kommunerna måste 
arbeta för att komma till rätta med de 
höga sjuktalen. 

– Allt hänger ihop – låga löner och otill-
räckliga förutsättningar är orsakerna till 
att lärarbristen finns kvar. Och tvärtom: 
med högre löner och bättre villkor får vi 
fler lärare och friskare lärare. Det är bra 
för lärarna, och det är bra för Sverige. 

Därför måste lönerna höjas:
→ Sverige behöver fler lärare. Lärarbristen 

ökar och tros år 2025 ligga på 65 000. 
→ Behålla kompetens i skolan. Många  

lärare är osäkra på om de stannar i 
yrket till pensionen och varenda  
lärare behövs i skolan!

→ Lärare tjänar under snittet. Snittlönen 
för en grundskollärare är 1 900 kro-
nor lägre än medellönen för alla  
yrken i hela riket. 

→ Utbildning måste löna sig. I ett livs- 
löneperspektiv är det mer lönsamt att 
avstå lärarutbildning helt och istället 
börja arbeta direkt efter gymnasiet.

 

MISSA INGET OM AVTALSRÖRELSEN!

Se till att vi har din epost-adress och enkelt 
kan nå dig med våra digitala nyhetsbrev, om 
till exempel årets avtalsrörelse. Uppdatera 
dina kontaktuppgifter på  
lararforbundet.se/minsida. 

OPINION: LÄRARBRIST OCH AVTALSRÖRELSE

HÖGRE
LÖNER

FLER
LÄRARE

BÄTTRE
ARBETS-

MILJÖ

FRISKA
LÄRARE

BÄTTRE
SKOLRESULAT
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Lärarförbundet

Kontakt

Avtalsrörelsen med SKL är i gång 
Lärarförbundet och Lärarnas 
Riksförbund har lämnat över 
sitt yrkande, vad förbunden 
kräver i avtalsrörelsen, till 
Sveriges Kommuner och Lands - 
ting, SKL. 

Yrkandet i korthet: 
→ Höjda lärarlöner. Lärares och skolle-

dares löner måste fortsätta uppvär-
deras. Omotiverade löneskillnader 
som uppkommit på grund av de stat-
liga lönesatsningarna behöver åtgär-
das. Arbetsgivarna måste även ge 
erfarna lärare en löneutveckling så 
de väljer att stanna i yrket.

→ Bättre arbetsmiljö. Lärare och skolle-
dare måste få bättre arbetsvillkor. 
Arbetsgivarna måste bland annat 
vidta en rad åtgärder för att komma 
till rätta med de höga sjuktalen.

→ Professionsprogram som stöttar lärarna. 
Vi måste ha ett avtal som stärker  
lärares möjlighet att utvecklas un-
der hela yrkeslivet. Parterna måste 
bidra till detta med ett profes- 
sionsprogram som stöttar lärarna  
fullt ut.

Om avtalet
Cirka 147 000 lärare och skolledare som 
är medlemmar i Lärarförbundet berörs 
av förhandlingarna om ett nytt avtal 
med Sveriges Kommuner och Lands-
ting. Det nuvarande avtalet löper ut den 
31 mars 2018.

Nu är det hög tid att Sveriges kommuner  
tar sitt arbetsgivaransvar”, säger Johanna 
Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Fråga oss om det som du funderar på i ditt  

uppdrag just nu.

Öppet vardagar 8-17. 0770-33 03 03

Du som är förtroendevald har ett eget

knappval: 3

Facklig vägledning och medlemsservice   

Till din tjänst!
Lärarförbundet.se/kontakt

Mer information om avtalsrörelsen finns på: 
lararforbundet.se/skolavtal18

VILL DU LÄSA MER?
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Nu väntar lönesamtal på många arbetsplatser. Inför lönesam-
talen kan du tipsa medlemmarna om hur de kan förbereda sig 
och se till att ni vet vad som gäller. Men det är också viktigt att 
prata lön tillsammans, med er chef. 

Inför själva löneöversynen behöver ni veta vad avtalen säger, vad arbetsgivaren 
vill, när och hur lönesamtalen ska genomföras, hur kriterierna ser ut och så 
vidare. Du som är ombud kan bevaka så att medlemmarna får den information 
de behöver.

Det är viktigt att du informerar lokalavdelningen om hur arbetet med lönerna 
fungerar på din arbetsplats och om det är något särskilt de behöver veta, till 
exempel om någon är felaktigt lönesatt/diskriminerad.

Lönefrågan behöver vara levande hela året. På arbetsplatsen behöver ni disku-
tera och få en gemensam bild kring mål, prioriteringar, arbetsfördelning,  
organisation och lönestruktur samt få veta hur lönesättningen påverkas av ert  
vardagliga arbete.

TA REDA PÅ OCH INFORMERA OM:

→ Hur tidplanen för löneöversynen och lönesamtalen ser ut
→ Vilka förutsättningar som gäller (satsningar, uppsatta mål/kriterier,  

nivå för löneökningarna, med mera)
→ Tipsa medlemmarna om hur de kan förbereda sig för lönesamtalen med hjälp  

av statistik och stöd på lararforbundet.se/lonesamtal. Här finns till exempel 
filmen ”Så fixar du lönesamtalet!”.  

Stötta medlemmar  
inför lönesamtalet

TIPS INFÖR APT! 

Ta initiativ till att chefen  
går igenom förutsätt- 

ningarna, lönesamtalens  
genomförande, uppsatta 

mål/kriterier, bedöm- 
ningar och så vidare på 

en arbetsplatsträff. 

UPPLÄGG FÖR 
ETT MEDLEMS-
MÖTE OM LÖN
Det finns flera möjliga vägar till höjd 
lön. Lönesamtalet är en av dem. Med 
det här temat vill vi belysa komplexi-
teten kring lönesättning och starta en 
diskussion om hur du, tillsammans 
med dina kollegor och Lärarförbundet 
kan påverka. Läs mer på lararforbun-
det.se/temabanken. (inloggning krävs)

Visste du att …
Inget engagerar så mycket som  
lönerna. Det medlemmar mest söker 
om på lararforbundet.se är ”lön”.

OMBUDSÅRET FEBRUARI OCH MARS



Lärarfackligt nr 1 | 2018 | 9

Anders Öberg, är vägledare på Lärarförbundet 

Kontakt och lönecoachar medlemmar över 

telefon varje dag.

När har man störst chans att få  
ett lönelyft?
De absolut bästa tillfällena att påverka lö-
nen är när du är nyexaminerad och ska ta 
ditt första jobb, eller när du skriver ett 
nytt anställningsavtal, till exempel när du 
byter jobb.

Hur ser marknadslöneläget ut  
för lärare idag?
Det beror lite på var i landet du bor och 
vilken yrkeskategori du tillhör. Men gene-
rellt sett är det stor brist på lärare. Så just 
nu har vi en gynnsam arbetsmarknad för 
i stort sett alla lärargrupper.

Hur kan jag påverka min lön på 
min befintliga arbetsplats?
Var påläst inför lönesamtalet: 

→ Vilka uppsatta mål/kriterier finns på 
din arbetsplats och hur uppfyller du 
kriterierna i ditt arbete? 

→ Ha koll på omvärlden och lönerna – 
på arbetsplatsen, kommunen/koncer-
nen. ”Har jag en bra lön om jag jäm-
för med min yrkeskategori?” 

→ Använd lönestatistiken på Lärarför-
bundets webb! För att få mer aktuella 
uppgifter – både om lön och annat – 
kontakta din lokalavdelning.

Fundera dessutom på: 
→ Finns det en viss lön du skulle vara 

nöjd med? Om du inte uppnått den, 
be att din chef och du gör en plan för 
hur du skulle kunna komma dit. 

→ Finns det annat än lön du värdesätter i 
ditt arbete som du vill lyfta under sam-
talet, till exempel vad gäller arbetsmil-
jön, storlek på barngruppen eller klas-
sen, din utveckling i arbetslaget och 
på arbetsplatsen?

Vilka tips ger du den som är 
missnöjd med sin lön? 
Förbered dig! Chefer lindar in saker 
ibland, men du kan ställa frågor för att få 
tydlighet. Var i strukturen befinner du 
dig? Vad behöver du jobba på för att få 
lönen du önskar? I slutänden är det che-
fen som sätter lön. Är du väldigt miss-
nöjd, och inte får en bra plan för din lö-
neutveckling, så kan ett alternativ vara att 
du tittar efter andra arbeten.

OMBUDSÅRET FEBRUARI OCH MARS

Lönecoachens
bästa tips!
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Mitt Medlemskap
ny e-tjänst för alla medlemmar

Från den 17/1 kan våra medlemmar logga in och se allt kring sitt medlemskap. 
Be medlemmarna logga in och
• uppdatera e-postadress och  

telefonnummer.
• byta betalsätt till autogiro,  

så tänker vi på miljön.

Frågor om medlemskapet? 
Från 17/1 går det bra att 
skicka meddelanden direkt 
i e-tjänsten.

Öppnar

17 januari  

2018

www.lararnasakassa.se

Några snabba frågor om ändrat 
betalsätt av a-kasseavgiften
Fram till nu har våra medlemmar betalat avgiften för a-kassan ihop med förbundsavgiften. Men från 
och med 2018 betalar man istället direkt till Lärarnas a-kassa. Vi har träffat kommunikatörerna på 
Lärarnas a-kassa och Lärarförbundet för att få svar på några frågor om den ändrade aviseringen.

Våra medlemmar behöver alltså 
göra två separata betalningar, 
en till Lärarförbundet och en till 
Lärarnas a-kassa?
– Ja, precis. Även om vi samarbetar myck-
et så är vi två olika organisationer som ska 
hålla isär våra medlemssystem. Därför be-
talar medlemmarna direkt till både oss 
och förbundet från årsskiftet, säger Lina 
Magnusson, Lärarnas a-kassa.

– Men avgifterna förändras inte, fyller 
Sofi Tagesson, Lärarförbundet i. Avgif-
ten till Lärarförbundet och för försäk-
ringar hos Lärarförsäkringar betalar 
medlemmarna precis som vanligt med 
det betalsätt de valt.

Medlemsavgifterna ändras inte, 
så vad är det man ska tänka på?
– Det enda medlemmarna behöver göra 
är att säkra att avgiften till a-kassan blir 
betald, säger Sofi Tagesson.

– Vi rekommenderar därför att de skaffar 
autogiro till oss, vi har en guide för det på 
vår webb lararnaskassa.se, berättar Lina 
Magnusson. Om man inte gör något får 
man inbetalningskort på posten.

Men hur blir det för den som 
betalar med löneavdrag i dag?
– Löneavdraget löper på, men summan 
som dras blir lägre när a-kasseavgiften 
inte längre ingår. Likadant blir det för 
andra betalsätt, säger Sofi Tagesson.

Lärarförbundet och Lärarnas a-kassa 
fortsätter förstås att ge de gemensam-
ma medlemmarna bästa stöd i yrkes-
livet oavsett vilken situation de be-
finner sig i. Som medlem i båda 
organisationerna har man inte 
minst en mycket bra inkomst-
försäkring som ger grundtrygg-
het ekonomiskt.

LÄRARNAS A-KASSA   

Lina Magnusson

Sätt upp affischen på din arbetsplats!



lararforbundet.se/blimedlem

#viärlärare

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.



Därför är vi ombud!
Hur kommer det sig att du blev ombud? Ibland är det bra att backa bandet och fundera på vad som 
gjort att just du engagerat dig lite extra. Här är Annas, Per-Eriks och Victorias berättelser.

ANNA ÅSBERG, HANDELSLÄRARE  
PÅ BESSEMERSKOLAN I SANDVIKEN. 
SKYDDSOMRÅDE: GYMNASIET

Jag brinner  
för att vi ska 
ha en bra 
arbetsmiljö.

– Det var neddragningar av tjäns-
ter på vårt program, vi behövde ett 
ombud och det blev jag. 

– Jag brinner för att vi ska ha en 
bra arbetsmiljö och arbetsbelast-
ning. Vi har ett tvärfackligt samar-
bete, och det får arbetsgivaren att 
lyssna. Vi har både våra ombuds- 
och medlemsmöten tillsammans 
med LR på skolan.

PER-ERIK MÖRLIN, STAFFANS- 
GYMNASIET I SÖDERHAMN.  
SKYDDSOMRÅDE: GYMNASIE- OCH 
VUXENUTBILDNINGSFRÅGOR  
I HÄLSINGLANDS UTBILDNINGS-
FÖRBUND

Många mådde  
dåligt, och det 
måste gå att  
ändra på.

– Från början var det för att det var 
tufft på jobbet, och jag har svårt 
att vara tyst. Jag såg att många 
mådde dåligt och tyckte att det 
måste gå att ändra på.

– Jag har lagen och förutsättning-
arna att trycka på. Många ger 
feedback när det händer bra sa-
ker och då blir det roligt att hålla 
på. Det är ett spännande uppdrag!

VICTORIA HALLIN, TIDIGARE- 
LÄRARE I MA OCH NO. 
SKYDDSOMRÅDE: GÄVLE KOMMUN 
OAVSETT SKOLFORM

Jag har lite  
svårt att vara  
tyst och frågar 
ofta ”varför”.

– Jag blev skyddsombud på ett ba-
nanskal – det var mina kollegor 
som valde mig. Jag har lite svårt 
att vara tyst och frågar ofta ”var-
för?”, det var nog det de tänkte på.
 
– Att jobba för att vi ska ha det bra 
på jobbet är ett intresse och enga-
gemang jag har. Nu när jag utbildat 
mig vidare har det gett mersmak!

FAKTA

15 142  Lärare är arbetsplats-   
  och / eller skyddsombud  
  för Lärarförbundet 
11 072  Arbetsplatsombud 
8 767  Skyddsombud

(Oktober 2017)

LÄS MER OM 
VIKTEN AV DIN 
PERSONLIGA 

BERÄTTELSE PÅ 
SIDAN 4.
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Du har väl upptäckt 
Ombudssidan?
Nu har nya Ombudssidan, lararforbundet.se/ombud, varit igång ett 
halvår. Många har hittat dit, och är nöjda med innehållet. Men bra kan 
bli ännu bättre. – Nu gör vi förändringar efter önskemål vi fått, säger 
Iyob Mesfin, projektledare för nya Ombudssidan. 

 

9 av 10 ombud har använt  
sig av Ombudssidan! Och den som 
inte har gjort det känner inte till att 
den finns. För att locka till första 
steget finns en topp-tre-lista ovan 
med vad andra ombud har haft mest 
användning för.

 1  Medlemsfrågor med svar 
Här finns svaren på de frågor medlemmar kan tänkas ställa, och 
dessutom kan du mejla svaret direkt från sidan till medlemmen.  
Du hittar mer än 100 frågor med svar, och nya kommer till allt eftersom.

2  Ombudsåret 
Ombudsåret hjälper dig att hålla koll på vad som är viktigast att  
göra varje månad och ger dig tips.  
Januari: Kolla medlemskap och Diskutera inför årsmötet.  
Februari: Lönesamtalen och Koll på planering och hälsa. 

 3  Guide om medlemsdialogen 
På sidan finns guider, tips och råd på hur du kan prata med kollegorna på 
olika teman. Till exempel en om hur du kan lägga upp ett medlemsmöte 
om medlemsdialogen. 

Våra mest populära funktioner:

tycker att Ombudsidan är ett bra 
stöd i uppdraget och 6 av 10 tyck-
er det är enkelt att hitta svaren på 
det de söker efter. Fyra procent 
håller inte alls med.

SÅ HÄR LOGGAR DU IN
Har du problem med inloggningen på lararforbundet.se/ombud? Det kan vara 
så att du inte är registrerad som ombud. Ta kontakt med din avdelning och be att 
de registrerar dig. 

Du hittar kontaktuppgifter på lararforbundet.se/dinkommun. Ersätt ”dinkom-
mun” med namnet på den avdelning du tillhör. 

På den här webbsidan hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring inlogg-
ning: lararforbundet.se/artiklar/saa-loggar-du-in-paa-lararforbundet-se.

Nya funktioner på gång! 
– Från och med i vår kommer du som är om-
bud att kunna se dina medlemmar på om-
budssidan igen med mobilt BankID, säger 
Iyob Mesfin. 

En annan ny funktion på sidan är att det 
kommer att finnas en ingång till den parts-
gemensamma lönestatistiken.

– Vi vill göra allt för att innehållet ska vara 
relevant för dig så att du återvänder ofta, och 
Ombudssidan blir det där stödet i din vardag 
den ska vara, säger han. 

OMBUDSSIDAN

Iyob Mesfin, 
projektledare för 

Ombudssidan.
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15 NOV
Nomineringar  

till kongressombud  
presenteras.

2017

2026

15 DEC
Valberedningens  

(i valkretsen) förslag 
till kongressombud 

presenteras.

2018

15 JAN
Motions- och  

remissperioden öppnas.

Förbundsstyrelsens  
förslag till beslut går  

på remiss till 
avdelningarna.

JAN-MARS
Avdelningarnas 

årsmöten med val 
av kongress-

ombud.

15 MARS
Remissperioden 

stängs.

Sista dag för års- 
möte med val av  

kongress- 
ombud.

23 MARS
Slutdatum för  

medlems- 
motioner.

15 APRIL
Valda  

kongressombud  
presenteras.

23 APRIL
Motionsperioden 

stängs.

1-31 MAJ
Nominerings- 
period till för- 
bundsstyrelse.

14 JUNI
Utbildnings- 
konferens för  

kongress- 
ombuden.

1 JULI
Kongress- 
ombudens  
uppdrag  
inleds.

15 AUG
Valberedningens 
förslag till för-

bundsstyrelse och 
kongresspresidium 

presenteras.

23 AUG
Förbundsstyrelsens  

förslag till beslut  
presenteras. Därmed  
är motionerna besva- 

rade. Möjlighet till  
yrkande av kongress- 

ombuden.

23-26 OKT 
KONGRESS

Besluten 
genomförs.

6 JUNI 
Kongress- 
ombudens  
uppdrag  
avslutas.

2022

HÖST 
Ny kongress  

och verksam- 
hetsinriktning.

Visionsperioden 
avslutas.

Tyck till om förslaget på ny vision! 
Nu har arbetet inför Lärarförbundets kongress i höst dragit igång. Med grund i medlemsdialogens 
resultat finns förslag från förbundsstyrelsen att ta ställning till. Gå på årsmötet, tyck till och välj vilka 
som ska representera er på kongressen!

För att det ska bli enkelt att följa arbetet  
har Lärarförbundet publicerat en kon-
gresswebb, lararforbundet.se/kongress. 
Där kan du läsa förbundsstyrelsens för-
slag (remisser) och hitta information om 
vad som händer före, under och efter 
kongressen.

– Kongressen 2018 är speciell; då kom-
mer Lärarförbundet att fatta beslut om 

en ny verksamhetsinriktning och om en 
ny vision som gäller ända fram till 2026,  
berättar Moa Asperö Lind som är projekt-
ledare för kongressen.

Medlemsdialogen har påverkat
Under hela 2017 har Lärarförbundets 
medlemsdialog pågått och 36 000 med-
lemmar har gett sin bild av vad som en-
gagerar mest i läraryrket och vilka förut-

sättningar de behöver. Medlemsdialogens 
resultat har legat till grund för den nya 
visionen och verksamhetsinriktningen. 

– Nu är det viktigt att medlemmarna ger 
återkoppling på det förslag till ny vision 
som medlemsdialogen resulterade i, sä-
ger Moa Asperö Lind som vill påminna 
om att planera in möten med medlem-
marna för att lämna svar på remisserna.

LÄS OCH  
TYCK TILL OM  
FÖRBUNDS- 
STYRELSENS  

FÖRSLAG!

lararforbundet.se/
kongress
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Här är några tips på konton på Instagram 
som kan vara spännande för dig som 
ombud att följa.

@lektionsbanken 

@maxentin

@gustav_fridolin

@gymnasieministern

@helenehellmarkknutsson

att följa på 
Instagram!5 

 

#metoo
Det är chefen som är ansvarig att ut- 
reda och förebygga sexuella trakas-
serier. Din roll som ombud  
är att stötta medlemmen.  
På lararforbundet.se/ 
metoo kan du läsa  
om ombudets roll  
vid misstanke om  
sexuella trakasserier.

FEBRUARI

22  200 dagar kvar till valet

MARS

31  SKL-avtalet går ut

APRIL

2  100 år sedan förskollärarna 
organiserade sig i Svenska 
Fröbelförbundet

11-13  SETTdagarna i Stockholm

MAJ

8  Fritidshemmens dag

17  Förskolans dag

JUNI

2 100 dagar kvar till valet

JULI

1-8  Politikerveckan i Almedalen

27-31 Europride Stockholm

AUGUSTI

1-5 Europride Stockholm 

14-19  Europride Göteborg 

SEPTEMBER

4  Skolans dag

9 Val

27  Tjänstepensionens dag

27-30  Bokmässan i Göteborg

OKTOBER

5  Världslärardagen

8  Vägledningens dag

24  Skyddsombudens dag

29-30 Skolforum

23-26 Lärarförbundets kongress

DECEMBER

10  Nobeldagen

Vad händer 2018?

”Being a teacher is an important task 
– one of the most important in our  
society today” Carl-Henrik Heldin, Nobelstiftelsens ordförande

AKTUELLT

Nationella prov på 1 minut 
Så tycker Lärarförbundet
 1  Lärarförbundet är kritiska till beslutet att resultatet på nationella 

prov särskilt ska beaktas vid betygsättning. Varför?  

2  Eleven har rätt till en allsidig bedömning. Proven är bara en liten del 
av undervisningen, läraren ska kunna väga in allt en elev presterat.

3  Det här kommer öka pressen på redan stressade elever. Det leder 
också till att det blir viktigare att lära för proven än för livet. 

4  Vill man komma åt betygsinflationen är inte det här rätt sätt.  
Stärk i stället rätten och villkoren för sambedömning.

5  Det skulle öka rättssäkerheten för eleverna och bidra till en  
kontinuerlig utveckling av bedömarkompetensen hos lärarna.

Eleverna har rätt till en  
allsidig bedömning!
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Returadress: Lärarförbundet
Box 12 229, 102 26 Stockholm

Nu kan du logga in med BankID
Nu behöver du inte komma ihåg ditt medlemsnummer eller lösenord.
Lärarförbundet har öppnat nu upp medlemssidorna för inloggning  
med BankID. Det går fortfarande att logga in på det gamla sättet.

Läs mer om hur BankID fungerar på lararforbundet.se/bankid

Trots att vi lärare ofta har en tuff ar-
betssituation så rymmer läraryrket 
så mycket glädje. Mötet med barn 
och elever är det som ger mening i 

lärarjobbet. Att bidra till att elever lär, ut-
vecklas och trivs i skolan är vår drivkraft.

Men för att vi ska bli fler som får chan-
sen att dela både glädje och ansvar, så mås-
te villkoren förbättras. När vi talar om lärar-
yrkets villkor, talar vi inte bara i egen sak. 

Om vi lärare ges rätt förutsättningar och 
lön utifrån vårt ansvar och vår kompetens, 
då lägger vi grunden för hela landets fram-
tida tillväxt och välstånd.

Idag matchar inte lärarlönerna den in-
sats vi gör för samhället. Sedan länge vet vi 
att för få söker sig till läraryrket och att för 
många väljer att lämna yrket. Kalla fakta är 
att lärarbristen är akut och lönen är en på-
taglig del i att yrket inte är attraktivt.

Lärarbristen behöver mötas med höjda lä-
rarlöner, det är faktiskt ren och skär natio-
nalekonomi. Alla vet att utbudet av lärare 
kraftigt understiger arbetsgivarnas efterfrå-
gan på utbildade lärare. Marknadskrafterna 
talar tydligt för behovet av högre lärarlöner.

De senaste åren har läraryrket hämtat upp 
något av det som tappats gentemot andra yr-
kesgrupper, men långt ifrån tillräckligt. Lärar-
lönerna måste öka mer än arbetsmarknadens 
genomsnitt under många år för att läraryrket 
åter ska bli konkurrenskraftigt.

Vi lärare måste fortsätta ställa krav, i 
fackliga förhandlingar såväl som i enskilda 
lönesamtal. Att begära marknadsmässig 
lön och bättre villkor i både ordinarie löne-
samtal och när man söker nytt jobb bidrar 
till yrkets attraktivitet. 

Tillsammans kan vi få fler att vilja bli och 
förbli lärare.

Marknaden är på vår 
sida i lönefrågan!

Lärarbristen  
behöver mötas  
med höjda  
lärarlöner.

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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VI SES I  
SOCIALA MEDIER!  
Twitter: @JohannaJAstrand  

Instagram: @johannajastrand  
Facebook: /johannajaaraastrand

Från seminariet där vi prisade 
topp-tre kommunerna i vår ran-
king Bästa skolkommun. Vel-
linge, Orust och Ovanåker. Stort 
grattis! #bästaskolkommun  

8 av tio grund- 
skollärare har  
inte tillräcklig  

tid till planering  
och uppföljning av  

undervisningen. Att använda 
lärare fel ökar lärarbristen. 

#utbpol #svpol #viärlärare

7/11 2017


