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UPPDRAG: OMBUD

Elisabeth Liljeblad är utbildad 
grundskollärare i idrott/svenska 
och arbetar som svensklärare, 
förstelärare och mentor för en 

klass på högstadiet. Hennes väg till  
läraryrket var inte spikrak.

– Jag jobbade på ett mediaföretag och 
tänkte bli journalist. Jag har alltid 
tyckt om att skriva, men ville inte ha 
ett stillasittande jobb. Så småningom 
landade jag i läraryrket och kombina-
tionen svenska och idrott.

Kollegor från andra länder
Att jobba på Internationella Engelska 
Skolan är lite speciellt. Hälften av kol-
legorna kommer från utlandet och 
engelska är det officiella språket.  
Elisabeth har jobbat på skolan sedan 
2011, och är ombud för Lärarförbundet 
sedan några år. 

– Många kollegor vet inte vilka rättighe-
ter och skyldigheter man har när man 
jobbar i Sverige, och det får jag många 
frågor om. 

– Jag kan till exempel inte tvinga någon 
att ta rast men man ska veta att det är en 
rätt man har. Att ta rast är inget att ha 
dåligt samvete för! 

Alla bidrar till arbetsmiljön
Elisabeth återkommer flera gånger  
till hur viktigt det är att satsa på en  
bra atmosfär kollegor emellan för  

att alla ska må bra och vilja utveckla  
och förändra.

– Kapitalet i en skola är lärarna och tar 
man inte hand om dem på ett bra sätt 
slår det tillbaka. Att lärarna trivs är A 
och O, annars kan man aldrig skapa en 
bra skola. Och det är allas ansvar 
– jag måste också bidra till något  
positivt själv. 

– Det är viktigt att respektera män-
niskor, och ha lite fördrag med varan-
dra. Olikheter ska få plats – det skapar 
en bra arbetsmiljö. 

Arbetstid och lön stora frågor
Internationella Engelska Skolan är en 
fristående skolkoncern som består av 33 
grundskolor och omfattas av Almega- 
avtalet, det så kallade Friskoleavtalet. 
Skolan saknar samverkansavtal.

– Det viktigaste kapitalet i en skola är lärarna och att lärar-
na trivs är A och O – annars kan man aldrig skapa en bra  
skola. Och det är allas ansvar, säger Elisabeth Liljeblad, 
förstelärare och Lärarförbundets ombud på Internationella 
Engelska Skolan i Nacka. 

”Att lärarna  
trivs är A och O”

”Att ta rast är  
inget att ha dåligt 
samvete för!”
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”OLIKHETER SKA FÅ PLATS  
– DET SKAPAR EN BRA ARBETSMILJÖ.”
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– Jag har en bra relation med led- 
ningen och det är aldrig något problem 
att få till möten.
 
Elisabeth har själv jobbat i kommu-
nal skola tidigare och statligt i Eng-
land. Men frågorna bland lärarna  
är desamma.

– Arbetstid och lön är alltid stora frågor 
från medlemmarna, det är ingen skill-
nad mot andra skolor. 

Välkomnar alla nya kollegor
Elisabeth brukar välkomna alla nya kol-
legor med ett mejl och presentera sig 
som ombud. 

– Helst vill man ju att 100 procent ska 
tillhöra Lärarförbundet, skrattar hon 
och fortsätter: Men jag har ingen  
aggressiv värvningsstil, utan visar  

på vilken möjlighet ett medlemskap 
är och att det är bra att vara med  
i facket. 

Att vara ombud är något hon trivs 
med och tycker det är utvecklande 
som person också, med utbildningar 
och ombudsträffar. 

– Jag är ingen problemsökare, utan ser 
möjligheter – både på jobbet och i upp-
draget. Men att vara två ombud hade 
inte varit dumt. 

”Jag är ingen  
problemsökare, 
utan ser  
möjligheter”

FAKTA
Elisabeth Liljeblad, 48 år, Nacka.

Undervisar i: 4-9-lärare i svenska och  
idrott och förstelärare på Internationella 
Engelska Skolan.

Jobbat fackligt sedan: Ombud sedan 2013,  
och sitter i Lärarförbundets styrelse i Nacka.

Drömde som liten om att bli: Sångerska eller 
sjuksköterska.

SAGT OM ELISABETH
”Elisabeth är alltid tillgänglig med råd och 
stöd. Hon arbetar aktivt för att vi ska vara 
informerade om förändringar och medvetna 
om möjligheter som kan vara av intresse.  
Att veta att det finns någon som henne att 
vända sig till är fantastiskt!” 

Liz Halkyard, grundskollärare i matematik
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REKRYTERING   

Jag går ett varv och frågar:  
”Är allt bra?”
Lärarförbundet saknade ombud på skolan. När Reine Hermansson tackade ja till 
uppdraget dröjde det inte länge förrän antalet medlemmar var dubbelt så många.  
– Jag håller mina medlemmar uppdaterade, och det är uppskattat, berättar han.

”Jag tar mig tid  
att lyssna. Det där  
tror jag är viktigt  
– att engagera sig  
i varandra.”

FAKTA
Reine Hermansson, 50 år, Uddevalla.

Undervisar i: Yrkeslärare på fordon- och 
transportprogrammet inriktning Transport, 
Östrabo yrkesgymnasium.

Jobbat fackligt sedan: 2015.

Drömde som liten om att bli: Mekaniker eller 
att köra fordon.

Reine Hermansson är yrkeslärare på For-
dons och transportprogrammet på Öst-
rabo yrkesgymnasium i Uddevalla och 
ombud för Lärarförbundet på skolan.

– Jag har varit ombud sedan 2015 när jag 
tog min lärarexamen. Vi saknade om-
bud och jag fick frågan. 

Informerar om aktuella frågor 
När Reine blev ombud fanns inte många 
medlemmar på skolan. 

– Jag började med att kolla av vilka som 
var medlemmar och vilka som inte var 
det och skickade ett mejl till alla lärare om 
att jag är nytt ombud för Lärarförbundet. 

Reine började informera om aktuella 
frågor, och det var något nytt.

– Efter några månader skickade jag inte 
längre information till de som inte var 
medlemmar, och det var tydligen något 

som många saknade! De hörde av sig 
och frågade hur de kan gå med i Lärar-
förbundet, en efter en.

10-15 nya medlemmar
Idag är alla yrkeslärare på Fordons- och 
transportprogrammet medlemmar. Lä-
rarförbundet har på kort tid fått 10-15 
nya medlemmar.

Men vad är knepen, vad gör du?
– Jag lyfter fördelarna med att vara  
medlem, att vi blir starkare tillsammans 
och kan trycka på när det är något vi  
vill påverka. 

Att lyssna in vad medlemmarna tycker 
är viktigt, fullfölja och återkoppla är 
också Reines ledord.

– Jag tar mig tid att lyssna. Går ett varv 
och frågar: ”Är allt bra?” Det där tror jag 
är viktigt – att engagera sig i varandra. 
Det gör också att lärare kommer till mig 

om det är något. De vet att om jag säger 
att jag ska ta reda på något så gör jag det.

Medlemsmöten om frågor 
som engagerar
De har också medlemsmöten på skolan 
om aktuella frågor. Ofta blandar Reine 
in lokalavdelningen för att kunna ha 
möten på olika teman.

– Nu inför medarbetarsamtalen så hade 
vi möte om det. Annars har vi haft om 
arbetstider, ja, olika teman utifrån vad 

som är aktuellt. Jag ser mig som samord-
nare och ser till att det händer någonting.

Reine har själv gått på skolan och har 25 års 
erfarenhet som yrkeschaufför innan han 
började jobba som lärare för sju år sedan. 

– Nu är jag utbildad lärare, och trivs med 
både lärarjobbet och ombudsuppdraget!

Reine Hermansson, yrkeslärare och ombud för Lärarförbundet.
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UTBILDNING

Du har gått Lärarförbundets nya 
ombudsutbildning, vad tyckte du 
om det?
Det var en bra mix av föreläsningar och 
diskussioner. Dessutom gott om tid för 
frågor från oss som deltog. Vi diskuterade 
situationer som vi varit i – ”Hur gör jag 
när…?” Förutom att vi fick veta vad som 
gäller kring lagar och regler kunde vi 
också ge varandra tips. Jag tycker det 
var bra att vi var blandade från förskola 
upp till gymnasium och yrkeshögskola. 

Det blev spännande diskussioner och vi 
har verkligen liknande problem – vika-
riebristen till exempel, och att alltför 
många känner att de behöver jobba trots 
att de är sjuka. Vilken roll kan vi som 
ombud ha i sådana situationer?

Fick du någon aha-upplevelse 
under utbildningen?
Att rätten till fackligt arbete var lagstad-
gad. Det säger något om hur viktigt det 
jobb vi gör är – när det till och med  
är lagstadgat! 

Och: vilket driv som finns hos alla om-
bud att förändra verksamheten. Det var 
en skön känsla att se hur mycket enga-
gemang som finns och hur mycket som 
kan hända om man tar till vara på  
det engagemanget!

Vad har hänt efteråt?
Jag blev inspirerad att föra vidare 
information men också att ta rollen  
på större allvar. Tillbaka på jobbet  
höll jag ett medlemsmöte enligt den  
dialogmodell som vi också fick prova 
under utbildningen. Den finns på  
ombudssidan och heter Rätt kurs på  
varje arbetsplats. 

Vad säger du till andra nya ombud 
som inte gått utbildningen än?
Gör det! Du får en bra bild av hur Lärar-
förbundet arbetar, vad vi jobbar för och 
hur vi påverkar. Rättigheter, skyldighe-
ter och det fackliga uppdraget. 

Att gå utbildningen har gjort mig tryg-
gare både i yrkesuppdraget och i rollen 
som ombud. Det i sig ökar ju tryggheten 
över lag – mina medlemmar vet att de 
kan fråga mig. 

Det var en skön känsla att se hur mycket engagemang som finns, säger 
Pontus Andersson, förskollärare från Linköping, efter att ha gått den 
nya ombudsutbildningen.

Jag har blivit 
     säkrare i min roll

”Jag blev inspire-
rad att föra vidare 
information men 
också att ta rollen 
på större allvar.” 

FAKTA
Pontus Andersson, 28 år, Linköping.

Undervisar i: Förskolan Kakburken,  
4-5-årsavdelning.

Jobbat fackligt sedan: 2017.

Drömde som liten om att bli: Lärare, rock- 
stjärna eller skådespelare.

OM NYA OMBUDSUTBILDNINGEN
Den grundläggande ombudsutbildningen
består först av en webbaserad del och
sedan av lärarledda dagar. 
→ Du hittar webbutbildningarna ”Uppdrag 

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

→ I vårt kalendarium kan du se när den 
grundläggande ombudsutbildningen  
äger rum nära dig: lararforbundet.se/
ombud/kurser 
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ARBETSMILJÖ

VIKTIGA LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH FÖRESKRIFTER

Om rätten till fackligt inflytande:

Arbetsmiljölagen 6 kap 4 §
”Skyddsombud ska delta vid planering av nya eller 
ändrade lokaler”

Arbetsmiljölagen 6 kap 6 §
”Skyddsombud har rätt att taga del av de handlingar  
och erhålla de upplysningar i övrigt som behövs för 
ombudets verksamhet”

Arbetsmiljöförordningen 11 §
”Arbetsgivaren skall underrätta huvudskyddsombudet 
eller, om ett sådant ombud inte finns, annat skyddsombud 
om beslut i ett ärende om bygglov som avser en arbets- 
lokal eller ett personalrum” 

Plan och bygglagen 9 kap 5 §
”… får byggnadsarbetena inte påbörjas förrän skydds- 
ombud, skyddskommitté ”…”har fått tillfälle att yttra sig 
över åtgärderna.”

Om lokalerna:

Skollagen, läroplanerna och de allmänna råden anger 
skolans uppdrag och att verksamheten ska bedrivas i en 
god miljö. 

Arbetsmiljölagen kapitel 2 om arbetsmiljöns beskaffenhet.
AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete, samt AFS 
2009:2, Arbetsplatsens utformning.

– Ju tidigare du som ombud är inne i processen desto mer 
kan du påverka, säger Hans Flygare, arbetsmiljöexpert 
på Lärarförbundet. 

1 000 nya förskolor och skolor på tio år. Dessutom behöver många bygg-
nader renoveras. En ny- eller ombyggnation innebär stora möjligheter att 
bygga bort en dålig arbetsmiljö. Vad ska ombudet påverka och bevaka? 

– Vi kan inte bli byggnadsingenjörer utan ska gå in i processen med lä-
rarögon. Det här är en möjlighet att påverka för de lärmiljöer vi vill ha! 
säger Hans Flygare.

Det finns ett omfattande lagstöd till en facklig medverkan vid om- och 
nybyggnation. Samtidigt förstår inte alla arbetsgivare vinsterna med att 
blanda in personalen tidigt i processen.

– Är du som ombud inte inbjuden kan du behöva bjuda in dig själv,  
säger Hans Flygare.

Så får du inflytande vid 
om- och nybyggnation

Tips!
→ Kom in så tidigt som möjligt i processen. 

→ Ställ frågor om hur lärarna och eleverna ska få vara med.

→ Medverka till att det blir en referensgrupp.

→ Säkerställ att personalen får ha en dialog med beställare och  
senare arkitekt om utformningen.

→ Ha fokus på de lärmiljöer ni vill ha. Tänk samtidigt: vad fungerar 
i längden?

→ Ställ många frågor! I lyckade ombyggnationer finns det ett 
tydligt underifrånperspektiv.

→ På skolhusgruppen.se finns utvärderingar, erfarenheter och 
forskning att ta del av.

→ Bevaka den fysiska miljön, tillgänglighet, ljudmiljö, visuell miljö 
(ljus), luftmiljö och utemiljö. Använd gärna Specialpedagogiska 
skolmyndighetens värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. 

→ Tipsa gärna arbetsgivaren om att man ska ligga på högsta 
betyget när man bygger nytt!

→ Huvudskyddsombudet eller annat skyddsombud ska granska 
och ge synpunkter på ritningarna.

→ Var en länk mellan medlemmar, arbetsgivare och byggherre,  
till exempel om störningar i verksamheten. 

→ Ett sätt att hålla sig informerad och ha en dialog är att delta i  
några av byggmötena.

Hans Flygare, Lärar- 
förbundets arbets- 

miljöexpert ger sina 
tips på vad ombudet 

kan bevaka i samband 
med om- eller 
nybyggnation.
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15 
APRIL 
 
Valda kongress- 
ombud presenteras

23 
APRIL 
 
Motionsperioden 
stängs

1 
MAJ 
 
Öppet att nominera till 
förbundsstyrelsen

1 
JUNI 
 
Nominerings- 
perioden stängs

1 
JULI 
 
Kongressombudens 
uppdrag inleds

17 
AUGUSTI
Valberedningens 
förslag till förbundssty-
relse går på remiss till 
avdelningarna

23 
AUGUSTI
 
Förbundsstyrelsens 
slutliga förslag till 
beslut presenteras

20 
SEPTEMBER
 
Valberedningens 
förslag till förbundssty-
relse presenteras

23-26 
OKTOBER
 
Kongress 2018

Även den som har varit sjuk  
kan få hjälp av oss!
När ersättningen från Försäkringskassan har tagit slut men du ändå inte kan gå till-
baka till jobbet, ska du som är medlem hos oss inte säga upp dig. Istället kan du 
vara tjänstledig* utan lön och få möjlighet till ersättning från oss medan  du söker 
ett nytt jobb!

*En sökande som är tjänstledig utan lön har i normalfallet inte rätt till ersättning. Men ett undantag är hälsoskäl. 
Vi berättar mer när du kontaktar oss.

Ring oss först, så att vi kan hjälpa dig rätt!  
Telefon 0770-33 00 10 

Nu har medlemmarna röstat 
fram vilka som ska vara kon-
gressombud. Håll utkik på 
kongresswebben efter vem 
som representerar dig och 
dina kollegor! 
Kongressombuden representerar alla 
medlemmar vid Lärarförbundets kon-
gress. Deras uppdrag handlar om att ha 

dialog med medlemmar inför kongres-
sen, delta under själva kongressdagarna 
och att arbeta tillsammans med av- 
delningsstyrelsen för att kongressens 
beslut också blir verklighet. 
 
Från och med den 15 april kan du se vilka 
som har blivit valda på kongressweb-
ben. Kontakta gärna ditt kongressom-
bud för samtal om läraryrkets utveckling 
och andra viktiga framtidsfrågor!

Vem blev vald 
till kongressombud?

VAD ÄR KONGRESSEN?

Kongressen är Lärarförbundets hög-
sta beslutande organ. 259 kongress-
ombud samlas vart fjärde år under 
4 dagar för att fatta beslut. Vid årets 
kongress ska beslut tas om bland 
annat nya styrdokument. 
Läs mer på kongresswebben:  
lararforbundet.se/kongress
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A och O är att göra grundjobbet med en analys av läget och  
uppdraget, säger Robban Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet.

I samband med tjänsteplaneringen sätts 
ramarna för hur många ni ska vara på ar-
betsplatsen till hösten för att hinna med 
det gemensamma uppdraget. Då behö-
ver ni prata om vilka arbetsuppgifter som 
är rimliga att hinna med, vilka som är 
prioriterade om inte alla ryms, vem som 
ska göra vad och ha koll på att varje lärare 
har förutsättningar att utföra uppdraget. 
Det är framför allt i det här läget som det 
går att rätta till sådant som kan bli fel och 
påverka hur bemanningen ser ut.

– Om tjänsteplaneringen inte är gjord 
på ett bra sätt, riskerar det att göra sche-
maläggning och planering onödigt 
krångligt under hela året och leda till  

dålig arbetsmiljö, säger Lärarförbundets 
ombudsman Robban Nilsson.

Hur gör man då för att få en  
bra tjänsteplanering?
– A och O är att göra grundjobbet med 
en analys av läget och uppdraget. Vad 
hinner vi med idag? Och inte minst: 
Vad hinner vi inte med? I det jobbet be-
höver alla vara med – lärare, ombud 
och chef. 

Genomlysningen blir ett stöd för ombu-
det och i sin tur för skolledaren som får 
svart på vitt hur behoven ser ut. Det kan 
vara avgörande för att exempelvis få 
ökade resurser till arbetsplatsen.

Vad kan jag som ombud bidra med?
– Börja med att samla medlemmarna för 
att prata om nuläget. På så sätt får du med 
dig fakta in i samtalen med chefen om 
tjänsteplaneringen. Utgå på medlemsmö-
tet från den checklista som Lärarförbun-
det tagit fram där var och en reflekterar 
över uppdrag och förutsättningar. 

Är rektor skyldig att blanda  
in Lärarförbundet? 
– Nej, inte i alla delar, men det är naturligt 
att göra det. I slutänden ska tjänsteplane-
ringen behandlas i samverkan, eller för-
handlas enligt Medbestämmandelagen, 
MBL. Dessutom ska en riskbedömning 
och en handlingsplan göras.  

Tjänsteplaneringen 
– ett bra tillfälle 
att påverka 
arbetssituationen
Det är när planeringen inför hösten drar 
igång som vi har störst chans att påverka 
vår arbetssituation. Genom att vara aktiv 
i samtalen kring tjänsteplaneringen kan 
du som är ombud vara med och skapa 
bättre förutsättningar!
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På Källskolan i Norberg hade Lärarförbundets medlemmar 
svårt att få arbetsuppgifterna att rymmas inom arbetstiden. 
De kontaktade politiker, skolledare och Lärarförbundet.

Efter samtal om uppdraget mellan rektor och lärare har 
bemanningen ökat. Samtalen handlade om: Vad gör jag 
idag? Vad vill du (rektor) att jag ska göra? Vad måste jag 
göra? Vad kan någon annan göra?

– Vi har skurit ned på möten, fått bort arbetsuppgifter och 
fått in tid för paus. Det finns lite mer luft i schemat och tid 
för förflyttning, säger Karin Florin, en av de lärare som har 
fått en bättre arbetssituation.

Läs mer på lararforbundet.se, sök på Norberg.

Att tänka på:
→  Samla till medlemsmöte och prata om läget.  

Ta hjälp av checklistan som finns på lararforbundet.
se/tjanstefordelning. Dra konsekvenser inför 
planeringen.

→  Ställ frågan till din chef: När ska vi prata om tjänste-
planeringen tillsammans? Prata sedan om: Vad ska 
prioriteras i planering och verksamhet? Hur ska 
tid och kompetens tas tillvara på bästa sätt? Vilka 
kompetenser och förutsättningar behöver tillföras?

→  Diskutera hur planering och schemaläggning bas-
eras på ramar i lag och avtal så att den ger grunden 
för en god arbetsmiljö och kvalitet i verksamheten.

→  Var och en behöver ha samtal med närmaste chef 
om hur det blir balans mellan förutsättningar och 
förväntningar – till exempel i form av medarbetar-/
utvecklingssamtal.

→  Se till att en riskbedömning görs av tjänste-
planeringen. 

TA STÖD I OSA

Våra möjligheter att påverka kring tjänsteplaneringen ökade när Arbetsmiljölagen 
förtydligades för två år sedan. Den verksamhet man planerar ska vara i balans med 
de förutsättningar som finns och den arbetstid som står till förfogande. Läs mer på 
lararforbundet.se/artikelsidor/skol-osa

EXEMPEL: 

LÄRARNA I NORBERG HAR 

FÅTT ORDNING PÅ SCHEMAT.

 
TIPS! 

Samla till medlemsmöte!
Fyll i tid och plats och sätt 

upp på anslagstavlan.

Medlemsmöte inför 
tjänsteplaneringen!
Vi ses och pratar om hur vi hinner med våra uppdrag och 
om det finns något vi skulle vilja ändra på till hösten. 

Datum:      

Plats: 

Välkommen!

 
Ditt ombud
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Vi ska göra det genom kampanjen  
Lärareffekten, och genom att visa på hur 
viktigt lärares arbete är för framtiden.

Rätt förutsättningar till lärarna
Effekten av ditt arbete märks varje 
dag. Men för att du ska hinna se alla 
elever och ge dem det stöd och de  

utmaningar de behöver måste du ha 
rätt förutsättningar. Tid att planera 
och följa upp undervisningen, möjlig-
heter att utveckla och utvecklas.

Allt som påverkar din arbetsmiljö – 
organisation, ledarskap, utbildade kol-
legor att dela ansvaret med, nog med 
tid för planering och andra arbetsupp-
gifter – allt detta påverkar effekten av 
ditt arbete, vad eleverna faktiskt lär sig 
och bär med sig från skolan. Vi kallar 
det för lärareffekten.

Allt handlar om skolan
Genom att prata om lärareffekten kan 
vi visa att skolfrågan är valets viktigaste 
fråga. Alla andra valfrågor påverkas av 
lärareffekten. Politikerna måste satsa 
på skolan och lärareffekten. 

Om du som lärare får rätt förutsätt-
ningar att ägna dig åt rätt saker på ditt 
jobb ökar lärareffekten. Då kan du 
ägna dig åt det du är bäst på – att under-
visa och förbereda eleverna inför livet. 
Framtiden börjar i skolan, lärareffekten 
avgör vilken framtid det blir!

”Det handlar inte  
om att du som  
lärare ska bli  
effektivare. Det 
handlar om allt  
runt omkring.”

Lärareffekten är Lärarförbundets kampanj 
inför valet 2018. På larareffekten.se hittar 
du löpande information om kampanjen 
och längre fram även kampanjmaterial 
som du kan använda för att påverka lokalt. 
Vårt mål är att göra skolfrågan till valets 
viktigaste fråga. 

FÖLJ LÄRAREFFEKTEN

Vi är 230 000 medlemmar i Lärarförbundet som jobbar runt om i hela Sverige. Det är en enorm 
kraft vi ska använda oss av för att sätta skolfrågan på den politiska agendan inför valet i höst. 

Satsa på lärareffekten!

Sätt upp affischen 
på din arbetsplats!

NY KAMPANJ: NY KAMPANJ: 
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Skolan är valets 
viktigaste fråga
Du som lärare stöttar och vägleder, utmanar och inspirerar, lyssnar  
och förklarar. Du förverkligar drömmar och ger barn och elever  
framtidshopp. 

Om du får rätt förutsättningar ökar lärareffekten. Då kan du ägna dig  
åt det du är bäst på – att undervisa och förbereda eleverna inför livet.  
Det påverkar även hela samhället. Bakom varje sjuksköterska, klimat-
forskare, politiker, musiker står en rad lärare! 

Framtiden börjar i skolan, men lärareffekten avgör vilken framtid  
det blir. 

Vilka politiker satsar på skolan och Lärareffekten?

lärareffekten.se
#lärareffekten

affisch_larareffekten.indd   1 2018-03-19   15:44
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Sätt upp affischen på andra 
sidan på din arbetsplats!
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OMBUDSSIDAN

SÅ HÄR NÅR DU OMBUDSSIDAN!
Ombudsidan finns på lärarförbundet.se/ombud. Logga in 
och få tillgång till frågor och svar, ombudsåret, nyheter och 
mycket mer!

Du kommer snart kunna se vilka 
som är dina medlemmar!
Tack vare att vi nu har BankID-inloggning på webben kommer vi 
under april att kunna slå på funktionen som gör att du kan se vilka 
medlemmar som finns på arbetsplatsen. Något som också många 
ombud efterfrågade i den enkät vi gjorde i höstas. 

 

Lägg Ombudssidan som 
”app” på din telefon 
Bäst fungerar ombudssidan när  
du lägger den som en ”app” på din 
hemskärm så att du enkelt kommer 
åt den just när du behöver den.  
Hur du gör kan du läsa om här: 
lararforbundet.se/artiklar/
lagg-till-webbplatsen-paa-din-
hemskarm

”Ombudssidan är ett 
lyft. Du får facit i  
handen på en gång!”
Camilla Hansen, ombud på  
Vallbacksskolan i Gävle

NYA FRÅGOR OCH SVAR PÅ OMBUDSSIDAN

• Jag har hört att jag har rätt att vara 
hemma med lön när jag får vinterkräk-
sjuka, stämmer det?

• Min arbetsgivare har bett mig visa upp 
sjukintyg – vad är jag skyldig att visa upp?

• Har vi rätt till vikarie när någon blir sjuk?

• Vad finns det för olika slags ”varsel”?

Ombudsåret samlar det viktigaste som 
händer, hjälper dig att hålla koll och ger 
tips på hur du kan lyfta olika ämnen med 
dina medlemmar.  

JANUARI
Kolla medlemskap 
Diskutera inför årsmötet

FEBRUARI
Lönesamtal 
Koll på planering och hälsa

MARS
Semesterplanering 
Uppföljning av arbetsmiljöarbetet

APRIL
 Tjänsteplanering 

 

MAJ
Koll på planering och hälsa

JUNI
Kolla schema och planering

AUGUSTI
Kolla medlemskap 
Välj ombud 
Nominera till centrala uppdrag 

SEPTEMBER
Koll på planering och hälsa

OKTOBER
Skyddsrond

NOVEMBER
Koll på planering och hälsa 

Tips! Du kan flytta runt händelserna 
mellan månaderna om det inte stämmer 
med planeringen på din arbetsplats.

Ombudsåret

Läs mer på sidan 8-9!
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GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning ska öka 
den personliga integriteten för individer, 
ställa högre krav på organisationer som 
hanterar personuppgifter och ge tillsyns-
myndigheter större befogenheter att vidta 
åtgärder mot de som bryter mot lagen. 
Dataskyddsförordningen börjar gälla den 
25 maj och ersätter den nuvarande Per-
sonuppgiftslagen (PuL).

Vi hör med Anita Bergqvist och Jonas  
Sedin som arbetar med införandet av 
GDPR på Lärarförbundet om hur arbetet 
går med att anpassa Lärarförbundets verk-
samhet enligt den nya lagen.

Varför får vi en ny lag?
Den snabba tekniska utvecklingen och 
globaliseringen har skapat nya utmaning-
ar vad gäller skyddet av personuppgifter. 
Allt fler gör sina personuppgifter allmänt 
tillgängliga och organisationers insam-
ling och delning av personuppgifter har 
ökat. Samtidigt är skyddet för fysiska per-
soner vid behandling av personuppgifter 
en grundläggande rättighet inom EU.  
 

Vad innebär dataskyddsförord-
ningen för mig som förtroende- 
vald hos Lärarförbundet?
Lärarförbundet hanterar idag stora mäng-
der personuppgifter för att kunna till- 
varata medlemmarnas intressen rörande  
anställnings- och lönevillkor, arbetsrätten 
samt de övriga skyldigheter som Lärarför-
bundet enligt stadgarna har gentemot 
våra medlemmar.  

Medlemskap i fackförening är enligt för-
ordningen en känslig personuppgift. Det 
ställer extra höga krav på Lärarförbundets 
förtroendevalda och tjänstemän att hante-
ra medlemmarnas personuppgifter på ett 
korrekt sätt. 

Vilka förändringar görs  
på Lärarförbundet?
Lärarförbundet driver nu ett projekt med 
fokus på förbundets anpassningar till  
dataskyddsförordningen. Projektet ska 
hjälpa förtroendevalda att följa lagen och 
underlätta det lokala arbetet. 
Just nu ligger fokus på olika informations- 
och utbildningsinsatser. Nästa steg är att 
ta fram rutiner som stödjer dig som han-
terar personuppgifter om förbundets 
medlemmar. Vi får anledning att åter-
komma med mer information till dig som 
är ombud under våren!

 

Du kanske har hört talas om GDPR? Så förkortas EU:s nya dataskyddsförordning som 
från och med 25 maj ställer högre krav på organisationer som hanterar personupp-
gifter. Medlemskap i ett fackförbund ses som känslig personuppgift. Vad betyder det  
för Lärarförbundet?

   Medlemskap i 
     fackförbund är 

känslig personuppgift

Anita Bergqvist, regionombudsman, arbetar 
med att anpassa Lärarförbundets verksamhet 
enligt den nya lagen.

HAR DU FRÅGOR?
Kontakta anita.bergqvist@lararforbundet.se

Cirka 147 000 lärare och skolledare som är medlemmar i Lärarförbundet berörs av förhandlingarna om ett nytt avtal med  
Sveriges Kommuner och Landsting. Aktuell information om avtalsrörelsen finns på: lararforbundet.se/skolavtal18.  
På hashtaggen #skolavtal18 kan du diskutera med Lärarförbundet och andra medlemmar på Twitter.

Missa inget om avtalet! 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.

Kommunala avtalsrörelsen: #skolavtal18
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AKTUELLT

Här är några tips på konton på Facebook 
som kan vara spännande för dig som 
ombud att följa.

/lararforbundet

/johannajaaraastrand

/lararforbundetskolledare

/lararforbundetdinavdelning

att följa på 
Facebook!4 

Regeringen går på Lärarförbundets linje och 
föreslår att den obligatoriska rektorsut- 
bildningen för förskolerektorer ska vara på  
30 högskolepoäng, och inte utredningens 7,5  
högskolepoäng.

Lärares höga sjuktal på 1 minut 
Så tycker Lärarförbundet
 1  Lärare inom framför allt förskola och grundskola är överrepresenterade 

när det gäller sjukskrivningar.   

2  Arbetsbelastningen är högre än för de flesta andra yrkesgrupper. Nio 
av tio lärare hinner inte fullt ut med sitt uppdrag under arbetsdagen.

3  Att komma till rätta med obalansen mellan tid, krav och resurser 
måste därför stå högt på agendan för arbetsgivare och politiker. 

4  Att Försäkringskassan har börjat tillämpa en allt hårdare policy mot 
sjukskrivna lärare hjälper inte.  Det är ett slöseri med kompetens och 
resurser att lärare uppmanas söka andra arbeten.

5  Roten till lärares höga sjuktal ligger i bristerna i arbetsmiljön. Det är 
där politikerna ska ställa de stenhårda kraven – inte på de sjuka.

Roten till lärares höga sjuktal 
ligger i bristerna i arbetsmiljön.

VAD VILL DU  
LÄSA OM?
I det här numret har vi med en arti-
kel om vad som gäller vid om- och 
nybyggnation efter önskemål från  
några ombud. 

Vad vill du läsa om? 

Mejla mig gärna! 

 
Bästa hälsningar 

Ingela Wewertz, kommunikatör,  
ingela.wewertz@lararforbundet.se

Ska du på SETT-dagarna? 
Kom förbi Lärarförbundets 
mötesplats, C:41 – ställ frågor, 
lyssna på scenprogrammet, vila 
fötterna, ladda luren… Kort  
sagt, stanna till och känn dig  
som hemma! 

SETT pågår 11-13 april på 
Kistamässan i Stockholm. 

settdagarna.se

8 maj Fritidshemmens dag 

17 maj Förskolans dag

DAGS ATT FIRA!
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Lärarförbundskraft på 
årsmöte i Sörmland!

Att USA har en  
president som  

på riktigt tycker  
att lösningen på  

skolskjutningarna är  
att även beväpna lärarna  
är inte klokt någonstans!  

#SchoolShooting

21/2 2018

Det brukar sägas att den som kan 
göra mycket också får göra myck-
et. Det stämmer in på oss som 
jobbar i skola, förskola, fritids-

hem, vuxenutbildning och kultur- och musik-
skola. Men – skulle jag vilja tillägga – det  
betyder inte att det är rätt. Vi ska inte göra allt. 

Lärares och skolledares arbetstid tar ofta 
slut långt innan arbetsuppgifterna tar slut. 
Vi springer allt snabbare för att inte elever-
na ska bli lidande. Det håller inte långsik-
tigt och syns i såväl sjukskrivningstal som 
att många väljer att lämna yrket. Arbetsbe-
lastningen måste ner så att sjukskrivning-
arna går ner och kvalitén går upp. Då blir 
också skolresultaten ännu bättre. 

Något som inte får ske är att lärarbristen 
tas till intäkt för att öka andelen undervis-
ning eller för större barn- och elevgrupper. 
Sådana kortsiktiga lösningar förvärrar bara 
problemen. Huvudmännen måste ha lång-
siktiga strategier för att lösa sina rekryte-
ringsproblem, liksom smarta lösningar där 
annan personal avlastar det som inte tillhör 
kärnuppdraget för lärare och ledare. 

Ska vi behålla och locka fler till lärar- och 
skolledaryrket, så måste man också ge oss rätt 
arbetsförutsättningar. Alla vi som kämpar för 
ett mer attraktivt läraryrke måste fortsätta  
tjata om vikten att rensa bort det som inte 
kräver lärarkompetens.

På många skolor och förskolor pågår nu som 
bäst planeringen inför höstterminen. Det är 
ett bra tillfälle att diskutera vad vår kompe-
tens ska användas till, hur organisationen 
behöver se ut och säkra tiden för planering. 
Våra arbetsgivare har faktiskt ansvar för att 
försäkra sig om att vi har rätt förutsättningar 
för det jobb vi med stolthet valt. 

En framgångsrik skola får man om lärare 
och skolledare kan koncentrera sig på det 
som utvecklar barn och elevers kunska-
per och värderingar. Fokus på kärnupp-
draget, tack!

Fokus på 
kärnuppdraget, tack!

Våra arbetsgivare har faktiskt 
ansvar för att försäkra sig om att 
vi har rätt förutsättningar för det 
jobb vi med stolthet valt.

Johanna Jaara Åstrand, 
förbundsordförande

VI SES I  
SOCIALA MEDIER!  
Twitter: @JohannaJAstrand  

Instagram: @johannajastrand  
Facebook: /johannajaaraastrand

Du som är ombud har ett eget knappval: 3. Öppet vardagar kl. 8-17

Facklig vägledning och medlemsservice 0770-33 03 03   

lararforbundet.se/kontakt


