
Kongress 2018

Diskussionsunderlag
till styrelsens förslag:

Långsiktigt styrdokument 
och verksamhetsinriktning



Långsiktigt styrdokument (gäller i 8 år)

• Vision

• Uppdrag

• Identitet

• Värderingar

• Långsiktig inriktning

• Verksamhetsinriktning (gäller i 4 år)

Läs förslaget till långsiktigt styrdokument (pdf)

Läs förslaget till verksamhetsinriktning (pdf)

Till kongresswebben

Styrelsens förslag:

https://res.cloudinary.com/lararforbundet/image/upload/v1516037364/5e03decefb9caa1aa03443d1e387b1a9/La_ngsiktigt_styrdokument_-_FS_remissfo_rslag.pdf
https://res.cloudinary.com/lararforbundet/image/upload/v1518529092/0d8883689a43ec0f1e72e859a022dd93/Verksamhetsinriktning2019-2022-FSremissforslag.pdf
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/kongress-2018-paa-ratt-kurs


Lär dig mer:

1. Titta på filmerna.

• Intervju med Johanna Jaara Åstrand.

• Kortfattad sammanfattning av förslaget.

2. Dela spontana reflektioner kring filmerna.

3. Samtala laget runt - glöm inte att dokumentera!

http://www.lararkanalen.se/sa-tar-vi-lararforbundet-in-i-framtiden
http://www.lararkanalen.se/en-stolt-profession


Samtala om: Vision

Förslaget lyder: En stolt profession, samlad i en stark 
organisation. Med gemensam kraft bygger vi framtid. 

1. Fundera två och två: 

• Vad kännetecknar en stolt profession? 

• Vad innebär en stark organisation?

• Hur agerar medlemmar i en sådan organisation?

2. Dela era funderingar i den större gruppen. 

• Gå ”laget runt”: vad vill avdelningen svara på 

förbundsstyrelsens remiss?



Samtala om: Uppdrag
Förslag till ny lydelse: Lärarförbundets uppdrag är att vara professionens 
samlade, starka och yrkesstolta röst. Genom Lärarförbundet driver vi våra 
frågor och förbättrar därmed våra villkor och utvecklingsmöjligheter. 

1. Fundera två och två:

• På vilket sätt skulle Lärarförbundets retorik och agerande behöva 

förändras för att vara professionens samlade, starka och yrkesstolta röst?

• Behöver/ska Lärarförbundet driva andra 

frågor som professionsförbund än som fackligt yrkesförbund?

2.Dela era funderingar i den större gruppen. 

• Gå ”laget runt”: vad vill avdelningen svara på 

förbundsstyrelsens remiss?



Samtala om: Identitet

Vi är engagerande, öppna, kompetenta och drivande. 
Tillsammans får vi rätt saker att hända.

1. Fundera två och två:

• Vad betyder orden engagerande, öppna, kompetenta och drivande 

för just dig?

2. Dela era funderingar i den större gruppen. 

• Gå ”laget runt”: vad vill avdelningen svara på 

förbundsstyrelsens remiss?



Samtala om: Värderingar

Reflektera kring 
värderingarna i 
grupp.



Samtala om: Långsiktig inriktning och 
verksamhetsinriktning.

1. Fundera två och två:

Vad betyder:

• En organisation i utveckling och en stark profession för den 
långsiktiga inriktningen respektive verksamhetsinriktningen?

• Blir det några skillnader jämfört med idag?

2. Dela era funderingar i den större gruppen. 

• Gå ”laget runt”: vad vill avdelningen svara på 

förbundsstyrelsens remiss?




