
Kongress 2018

Diskussionsunderlag
till styrelsens förslag:

Stadgar



• Lärarförbundet ska bli ett professionsförbund.

• Lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och
lärarstudenter kan bli medlemmar (relevant utbildning: ett
viktigt begrepp i tolkningen av stadgan).

• Avdelningarnas uppgift styrs mer mot rekrytering samt mot att
lyssna på medlemmarna och fånga in deras engagemang.

• Lärarförbundets företrädare rekommenderas att dela på
uppdragen och ha en fot kvar i läraryrket.

Läs förslaget till stadgar (pdf)

Till kongresswebben

Styrelsens förslag:

https://res.cloudinary.com/lararforbundet/image/upload/v1518529094/bfa568284e9ab9e1c62cea0c41743504/Stadgar-FSremissfoorslag.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/min-organisation


Samtala om:
Professionsförbund

1. Fundera två och två:

• Vad innebär ett professionsförbund? 

• Vilka skillnader är det jämfört med ett fackligt yrkesförbund som vi kallar oss 
idag?

2. Fördelar/nackdelar:

• Vilka fördelar/nackdelar ser du med förslaget? (fundera själv 2 min, notera på 
blädderblock/whiteboard)

3. Dela era funderingar i den större gruppen. 

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

förbundsstyrelsens remiss?



Samtala om: Medlemskapet
Förbundsstyrelsen föreslår en förändring i medlemsparagrafen till:
”Du som lärare, skolledare, studie och yrkesvägledare eller 

lärarstudent får vara medlem i Lärarförbundet.”

1. Fundera två och två:

• Vad innebär förändringen? 

2. Fördelar/nackdelar:

• Vilka fördelar/nackdelar ser du med förslaget? (fundera själv 2 min, 
notera på blädderblock/whiteboard)

3. Dela era funderingar i den större gruppen. 

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

förbundsstyrelsens remiss?



Samtala om: Avdelningarnas uppgift
Avdelningarnas uppgift föreslås styras mer mot rekrytering samt mot 
medlemsaktiviteter och på att fånga in medlemmarna engagemang.

1. Fundera två och två:

• Vad betyder det förändrade uppdraget för:
- Avdelningsstyrelsen?
- Mig som förtroendevald? 

2. Dela era funderingar i den större gruppen. 

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

förbundsstyrelsens remiss?



Samtala om: Att dela på uppdraget

Styrelsen menar att det i ett professionsförbund är viktigt att 
kombinera fackligt engagemang med yrkesarbete. Om fler förtroendevalda
har en fot kvar i läraryrket skapas möjligheter för fler att engagera sig.

1. Fundera två och två:

• Går det att dela på uppdraget och ha en fot kvar i 

läraryrket? Jämför med den organisation som finns idag?

2. Dela era funderingar i den större gruppen. 

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

förbundsstyrelsens remiss?



Analysera: Fördelar och nackdelar

• Rita de två fälten nedan på en stortavla.

• Lista för och nackdelar med att dela på uppdragen genom att 
skriva era tankar på post-it-lappar och klistra upp under 
respektive rubrik. Diskutera!

Fördelar med förslaget Nackdelar med förslaget




