
MEDLEMSSERVICE: 0770 – 33 03 03 
KONTAKT@LARARFORBUNDET.SE

TA DEL AV VÅR 
INFORMATION 
DIGITALT

Tidigare hade Lärarförbun-
det information i form av en  
bilaga i Lärarnas tidning, 
den så kallade Gröna bila-
gan, två gånger per år. Nu 
kommer istället informatio-

nen digitalt via nyhetsbrev. 
Om du inte anmält din aktu-
ella e-postadress, gör det! 
Det är enkelt att ändra 
kontaktuppgifter på 
lararforbundet.se/minsida

Här samlar vi allt för 
dig som är pensionerad 
lärare:

lararforbundet.se/
pensioneradlarare

Tips till dig som är pensionär 
och jobbar extra

Har du frågor om ditt medlem-
skap? 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.

Frågor? Din avgift

för dig som är pensionär!

Allt fler väljer att jobba extra 
efter att de gått i pension och 
på många skolor är det väl-
kommet att få ta del av erfarna 
lärares kompetens. Här 
kommer Lärarförbundets tips 
till dig som tänker jobba extra 
som pensionär. 

Kom redan innan du påbörjar din 
anställning överens med arbets-
givaren om:
→ Lön
→ Arbetstider
→ Om du ska tjäna in tjänste- 
     pension

→ Vilken uppsägningstid du  
     har (om du har en längre
     tidsbegränsad anställning)
 
Din kompetens och din närvaro 
är eftertraktad, så passa på att 
förhandla till dig bra villkor! 
Många pensionärer som kommer 
in extra kan ställa höga krav på 
till exempel arbetstiderna.

Kontrollera även med din tidigare 
arbetsgivare att din tjänstepen-
sion inte minskas när du arbetar 
(så kallad samordning). Att det 
sker är ovanligt, men kan röra dig 

”Jag jobbar i avgrän-
sade perioder och 
tycker det är väldigt 
roligt. Min erfarenhet 
uppskattas!”

Agneta Cederbom, 70 år och 
tf. rektor i Staffanstorp jobbar 

extra på sina villkor.

som gått i pension i förtid med 
en så kallad särskild avtalspen-
sion, eller om du haft sjukersätt-
ning före 1998 och därför om- 
fattas av ett äldre kommunalt 
pensionsavtal. 

Om du arbetat hos en privat 
arbetsgivare och fått din ITP-
tjänstepension slutbetald på 
grund av att du gått i pension 
tidigare, så bör du ta kontakt med 
Alecta istället för din tidigare 
arbetsgivare.

På gång

→ 11 september, Överkalix. 
     Luleåregionens 
     pensionärsdagar. 

→ 13 september, Eskilstuna. 
     Höstens stora pensionärs- 
     träff i Linköpingsregionen.

VARDAGAR 8-17: 0770-33 03 03
LARARFORBUNDET.SE/KONTAKT


