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GRÖNA BILAGAN 
BLIR  
DIGITALT 
NYHETSBREV

Lärarförbundet har haft 
information till pensionärs-
medlemmar i form av en 
bilaga, den så kallade Gröna 
bilagan, i Lärarnas tidning 
två gånger per år. 

Nu kommer information i 
stället att skickas digitalt. Vi 
har e-post till 89 procent av 
våra pensionärsmedlemmar, 
och hoppas att det ska bli 
uppskattat! 

Saknar vi  din e-post?  
Kontakta medlemsservice på 
telefon 0770-33 0303, e-post 
kontakt@lararforbundet.se 
eller ändra dina uppgifter på 
lararforbundet.se/minsida

Allt fler pensionärer jobbar vid 
sidan av sin pension och lärare är 
inget undantag. Marianne Rutger- 
sson från Strängnäs är en av dem 
som jobbar deltid i skolan.

– Jag känner många som jobbar 
som pensionärer. Det är roligt att 
vara efterfrågad och att fortsätta 
som lärare, men på sina egna  
villkor, säger Marianne.

Hon gick i pension januari 2015 
efter att de sista åren ha jobbat som 
språk-, läs- och skrivutvecklare i 

Strängnäs kommun. Själv hade 
hon sagt att hon inte skulle jobba 
som pensionär, men efter tre  
månader ringde skolan.

– Okej, sa jag – men bara tre dagar 
i veckan, inte före klockan 10, och 
så vill jag vara ledig när jag har lust. 
Och det fick jag! Nu har det gått två 
läsår. I efterhand är jag nöjd att jag 
sa så där, skrattar Marianne.

→ Läs hela intervjun på 
lararforbundet.se/marianne

Undervisning på asylboende, språkcafé och lästräning med ettor. Sedan Marianne Rutgersson gick i pension 
för två år sedan har det varit full fart. ”Det är roligt att fortsätta som lärare, men på egna villkor”, säger hon.

Det är roligt att vara efterfrågad 
som pensionär!

Har du frågor om ditt med-
lemskap? Kontakta oss! Du 
har även fortsatt rätt till 
vägledning och service. 

Kontakta medlemsservice:  
→ 0770 33 03 03 vardagar 8-17 
→ kontakt@lararforbundet.se

Det kostar 45 kr/mån som  
pensionär. I avgiften ingår  
Lärarnas tidning och  
Pedagogiska magasinet. 

Vill du fortsätta prenumerera  
på din ämnestidning tillkom-
mer 22 kronor per månad.

→ Ombudskonferens 
 12 – 13 september i Piteå  
 för avdelningar som tillhör   
 region Luleå. 

→ Medlemsmöte 13 september  
 i Motala för medlemmar i   
 Östergötland och Sörmland.

”Alla Lärarförbundets  
medlemmar har delaktighet  
i våra framgångar. Ni som  
är pensionerade lärare har 
bidragit genom ett långt  
yrkesliv och ofta även ett  
stort fackligt engagemang.”
Johanna Jaara Åstrand,  
ordförande för Lärarförbundet

Om du som pensionär arbetar som vikarie är det bra att känna 
till vilka regler som finns i fråga om lön, sjukpenning och  
arbetsskada.

Innan du påbörjar din anställning är det viktigt att du kommer 
överens med arbetsgivaren om vilken lön du har rätt till och om 
lönen ska samordnas med din kommunala ålderspension. Överväg 
också att fortsätta som aktiv medlem i Lärarförbundet så att du får 
rätt till stöd och hjälp i din anställning. 

→ Läs mer på lararforbundet.se/vikarierasompensionar

Ska du vikariera? Aktiviteter för dig som är lärarpensionär

FRÅGOR? DIN AVGIFT

Utflykter, studiebesök och fika – utbudet av aktiviteter varierar 
och utgår från pensionärsmedlemmarnas initiativ. Prata med 
din avdelning för att få senaste nytt om vad som är på gång.

Det finns också några regionala träffar till hösten som du är väl-
kommen att anmäla dig till. Det gör du via din lokalavdelning.
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för dig som är pensionär!


