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UPPDRAG: OMBUD

Karl Hallerup är ett av Lärarför-
bundets mer än 15 000 om-
bud runtom i landet. Han är 
högstadielärare på Daltorps-

skolan i Borås och fick upp ögonen för 
läraryrket när han var arbetslös och bör-
jade att jobba som fritidsledare.

– Min egen skoltid var inget vidare och 
jag drivs av att ge mina elever en roli-
gare och mer meningsfull skolgång än 
den jag hade.

Förändra till det bättre 
Att vara ombud handlar också om att 
förändra till det bättre, och Karl nämner 
ofta ordet solidaritet.

– Tillsammans på arbetsplatserna kan vi 
förändra och vi har förändrat otroligt 
mycket genom åren. Det glöms ofta bort 

i diskussionerna om medlemskap. 
Fackligt engagemang öppnar dörrar! 

Lärarförbundet har alltid varit en mycket 
aktiv aktör i opinionsbildningen för att 
parallellt med förhandlingsarbete och 
lokal samverkan skapa de allra bästa för-
utsättningarna för lärarna. 

Framgångsrika kampanjer som ”Skolan 
först”, ”Efterlysning: Högre lärarlöner”, 
”Låt inte barnen betala krisen” och nu 
inför valet ”Satsa på Lärareffekten” gör 

det omöjligt för politikerna att inte satsa 
på lärarna.

– Alla har åsikter om skolan men vi lä-
rare måste ta plats och visa på skolans 
utmaningar för människor som arbe-
tar och verkar utanför vår värld, säger 
Karl Hallerup.

Aktiv i medierna 
Han är själv aktiv i medier och sociala 
medier för lärarnas sak. Inte sällan i de-
battartiklar och insändare om brister 
och med förslag på vad som behöver 
hända. Engagemanget väcks i samtal 
med kollegorna på skolan. 

Karl Hallerup blev lärare för att ge andra en bättre 
skolgång än den han själv fick. Som ombud vill han 
förändra och drar sig inte för att gå via medier och 
sociala medier för att nå framgång. 

”Vi lärare måste ta 
plats och berätta 
vad som behövs”

”Fackligt 
engagemang 
öppnar dörrar!”

”Vi måste ta 
plats i flödet!”
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”VI LÄRARE VET VAD SOM BEHÖVS FÖR ATT
VÅR UNDERVISNING SKA BLI VÄRDEFULL
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”Lärareffekten är så 
påtaglig: Allt börjar 
med en bra lärare”

– Vi lärare vet vad som behövs för att vår 
undervisning ska bli värdefull och hålla 
hög kvalitet. Den kunskapen måste tas 
tillvara! Det kan faktiskt vara skillnaden 
mellan att bota cancer eller inte.

Senaste debattinlägget handlade om 
att kommunen gärna vill anställa obe-
höriga lärare istället för att höja in-
gångslönerna.

– Jag vill tro och hoppas att mina inlägg 
i debatten öppnat upp ögonen för några. 

Tips till andra som vill 
opinionsbilda?
– Ligg på, ge inte upp, var rak och kon-
kret i argumentationen. Om du sedan 
gör det i lokaltidningen, sociala medier 
eller på något annat sätt spelar mindre 
roll. Vi måste ta plats i flödet!

– Lärareffekten är så påtaglig: Allt bör-
jar med en bra lärare. Då måste vi få 
rätt förutsättningar, från förskola till 
vuxenutbildning!

SAGT OM KARL
”Karl skriver mycket i lokaltidningen och 
driver opinion – han går verkligen från ord  
till handling. Det har handlat om lärarnas 
arbetssituation och att mängden arbets- 
uppgifter måste begränsas. Det tycker jag  
är bra!” 

Gunilla Larsson, grundskollärare år 7-9

OCH HÅLLA HÖG KVALITET.”

FAKTA
Karl Hallerup, 38 år, Borås.

Undervisar i: Lärare i år 7-9, SO-ämnena,  
på Daltorpskolan.

Jobbat fackligt sedan: Ombud sedan 2007,  
och sitter i Lärarförbundets styrelse i Borås 
sedan förra året.

Drömde som liten om att bli: Kock.

VILKET OMBUD  VILL DU LÄSA OM  I NÄSTA NUMMER? 
Tipsa gärna: ingela.wewertz @lararforbundet.se



4 | Lärarfackligt nr 3 | 2018

REKRYTERING

– Vi kallar satsningen för Hallå-aktiviteten eftersom vi vill ha fokus på 
att lyssna: ”Hallå, hur har du det på jobbet?”, berättar Fredrik Sörbacken, 
ansvarig för aktiviteten på Lärarförbundet.

Göteborg har goda erfarenheter av att vara ute mycket på skolorna innan 
eleverna är på plats. Stockholm har testat att följa upp med en ”aktivi-
tetsvecka” senare under hösten med seminarier 
och föreläsningar. 

Till Hallå-satsningen har du en hel del material och 
stöd till ditt förfogande. Med det läge vi har i avtals-
rörelsen är det särskilt viktigt att vi 
är många. Vi ser också att många 
väljer att gå med nu, så dra nytta av 
det intresse som finns i lärarleden. 
Hör med din avdelning om vad 
som planeras hos er!

Se filmen med Johanna Jaara Åstrand  
på lararkanalen.se

Tillsammans ska vi se till 
att vi blir fler som får spela 
roll för varann och Lärar-
förbundets utveckling!

Nu är ett bra  
tillfälle att fråga 
om medlemskap!
Efter sommaren har många lärare bytt 
arbetsplats. Det är ett bra tillfälle att vara 
synlig som ombud, hälsa nya kollegor väl-
komna och kolla vilka som är medlemmar.

→ Hälsa nya kollegor välkomna och be- 
rätta att du är Lärarförbundets ombud.

→ Hör efter om de är medlemmar och 
erbjud dem som inte är det att bli det.

→ Du kan se vilka som är medlemmar 
på arbetsplatsen på Ombudssidan, 
lararforbundet.se/ombud. Då får du 
också en uppfattning om vilka som 
saknas och kan behöva uppdatera  
sina uppgifter.

→ Påminn alla om att uppdatera sina 
medlemsuppgifter. Med rätt uppgifter 
kan vi nå våra medlemmar med viktig 
information och fina erbjudanden! Gå in 
på lararforbundet.se/minsida

En kraftsamling  
kring terminsstarten
Över hela landet planerar Lärarförbundets avdelningar 
hundratals besök på grund- och gymnasieskolor kring 
terminsstarten. Syftet: att synliggöra Lärarförbundet 
och få fler medlemmar.

Hallå-aktiviteten



lararforbundet.se/arbetstidskollen

Har du ett schema 
som håller?

Lärarförbundet har tagit fram verktyget Arbetstidskollen. Detta som ett stöd för dig 
när du ska planera och beräkna din arbetstid så att ditt schema stämmer överens 
med kollektivavtalet. Verktyget fungerar för både semester- och ferietjänst, och är 
ett bra stöd i samtal med chefen om arbetstid och arbetstidsschema.
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Sätt upp affischen på andra 
sidan på din arbetsplats!
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OMBUDSÅRET AUGUSTI OCH SEPTEMBER

Vi fortsätter kämpa för  
ett #skolavtal18 som  
gör skillnad! 

Nu är det läge för 
rekrytering och 
mobilisering!

→ Ta chansen att värva nya med-
lemmar till Lärarförbundet! 

 Det är viktigt att vi är många 
som ställer krav på ett nytt avtal. 
Informera om att medlemmar 
får snabba uppdateringar och 
ett bra stöd oavsett vad nästa 
steg i förhandlingarna blir.

 
→ Se till att Lärarförbundet 
 har rätt uppgifter! 
 I det läge vi nu befinner oss är 

det extra viktigt att vi har rätt ar-
betsplats, lön och e-postadress 
till dig och medlemmar på din 
arbetsplats – påminn dem att 
logga in och kontrollera! Eller 
ring Lärarförbundet Kontakt på 
0770-33 03 03.

Fortfarande finns inget nytt 
avtal klart för den som är an-
ställd inom kommun, landsting 
eller av Pacta. Vi vet att det är 
många som väntar på ett nytt 
avtal, och vi gör allt vi kan  
för att få ett skolavtal som  
gör skillnad. 

I det läge vi nu befinner oss är det extra 
viktigt att du som ombud jobbar för att 
vi ska bli fler som sätter press och att 
Lärarförbundet har rätt uppgifter om 
medlemmarna. 

Detta har hänt: 
→ I början på maj blev det tydligt att 

parterna stod långt ifrån varandra. 
SKL ville diskutera turordningsfrå-
gan, lärarfacken (Lärarförbundet och 
Lärarnas Riksförbund) ville hitta lös-
ningar för lärarbristen. Vårt budskap 
är tydligt: Lönerna måste upp och ar-
betsbelastningen måste ner! 

→ 14 maj fattade parterna beslut om att 
gå till medling. Lärarfacken kom över-
ens med SKL och Pacta om att tillkalla 
Aida Hadzialic och Kurt Eriksson som 
medlare i förhandlingarna.

→ Under drygt 2 veckor skrev 67 996 
personer under vårt upprop för ett 
skolavtal som gör skillnad. Vilket en-
gagemang! Underskrifterna överläm-
nades till SKL 5 juni och satte tryck 
bakom våra ord i förhandlingarna.

→ Den 19 juni gav medlarna ett uppdrag 
till parterna: att analysera förutsätt-
ningarna för turordningsreglerna. 
Det innebär att parterna tillsammans 
ska analysera olika turordningsregler 
och vad de får för konsekvenser för 
lärare utifrån behörighetsreglerna i 
Skollagen. Analysen ska vara klar efter 
sommaren och kommer då att vara 
underlag till medlarna i det fortsatta 
arbetet.

De som omfattas av avtalet är lärare i för-
skola, grundskola eller gymnasium,  
lärare i fritidshem, speciallärare, special-
pedagog, lärare i musik- och kulturskola, 
skolledare eller studievägledare. 

Säkert får du många frågor om avtalslä-
get. Håll dig uppdaterad och hitta svar på: 
lararforbundet.se/taggar/skolavtal18
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Ni bryter båda 
två mot lagen, som 

finns av en anledning. 
Var rädd om dig!

”Jag jobbar in 
min rast och går 
tidigare. Det är 
okej med 
chefen”

Det ska gå att ta 
rast och paus utan att 

uppleva att man lämnar 
någon i sticket. Hittar vi 

inte en lösning själva 
behöver vi gå 

till chefen.

”Jag kan inte 
lämna mina 
kollegor i 
sticket och
ta paus” 

Du ska inte jobba 
mer än 5 timmar utan 

rast. Jag kan lyfta det på 
samverkan. Brist på åter- 

hämtning kan leda till sjuk-
skrivningar, och det 
förlorar vi alla på.

”Jag jobbar i 
barngrupp kvart 
i sju till kvart 
över tolv 
utan rast” 

Ingen ska arbeta mer än fem timmar utan rast.  
Det ska finnas tid för de pauser som behövs. Så säger  
lagen och ändå ser det inte ut så i lärares vardag.  
Hur kan vi se till att det blir så? 

Förra höstens skolstart ökade lärares sjukskrivningar. Sommarledig-
heten räckte inte som återhämtning för många. Forskningen visar 
att den dagliga, regelbundna återhämtningen är viktig att få – både 
för hälsan och för kvaliteten på jobbet. 

Trots det får rast och paus ofta stryka på foten. Hur ser det ut på din 
arbetsplats med vår lagstadgade rätt till rast och paus? Här får du 
som är ombud tips på hur du kan starta en förändring.

Saknas tid för rast 
och paus? Så kan du 
som är ombud agera!

ARBETSMILJÖ
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Så kan du som ombud agera
→ Beskriv verkligheten
 Varför tar vi inte rast och paus? Har det 

blivit mer att göra? Är bemanningen 
för låg? Är det en del av en kultur?  
Är det omöjliga scheman utan luft? 

→ Sortera problemen och orsakerna och 
agera utifrån det.

 – Är det något vi kan lösa utan chefen? 
Kan vi till exempel själva hitta en lös-
ning på hur man kan få ut paus trots 
att vi är få som arbetar i barngruppen? 

 – Behöver vår chef ta ett beslut? Vi be-
höver visa för chefen att organisation 
och bemanning inte ger utrymme för 
rast och paus och redovisa förslag till 
lösning, om vi har ett. Arbetsgivaren 
måste se till att vi får rast och paus.

Chefen kan behöva ta hjälp
Ibland kan vi vara överens med chefen 
om verkligheten och vad som behövs, 
men chefen saknar i sin tur förutsätt-

ningar. Då behöver hen vända sig till 
sin chef och ta hjälp av sitt förbund  
– kanske Lärarförbundet – och retur-
nera arbetsmiljöansvaret. 

Rast och paus – vår lagstadgade 
rättighet
Alla arbetstagare har rätt till rast enligt 
arbetstidslagen och ingen ska behöva ar-
beta mer än fem timmar utan rast. På 
rasten ska man kunna lämna sin arbets-
plats. Rasten är inte arbetstid. Förutom 
raster ska man kunna ta pauser i arbetet. 
Till skillnad från rast så ingår pauser  

i arbetstiden. Arbetsgivaren är skyldig 
att se till att man kan ta de pauser som 
behövs utöver rasterna.

Det är rektorn/förskolechefen som har 
ansvaret för att arbetstidslagen kan  
efterlevas och som ska se till att arbetet 
organiseras så att var och en kan få ut de 
raster och pauser som behövs. 

”Rasten räknas inte 
som arbetstid – den 
som arbetar på rasten 
arbetar gratis och be-
talar med sin hälsa.”

Gör 
Arbetstids- kollen! Läs mer på 
sidan 5.

av grundskollärarna hoppar över raster 
och pauser flera gånger varje vecka. Det 
är oftare än någon annan yrkesgrupp. 
Källa: Lärarförbundets rapport ”Fast i en obalans mellan 
krav och resurser”.

ARBETSTIDSLAGEN 
15 § ”…” Rasterna ska förläggas så, att 
arbetstagarna inte utför arbete mer än 
fem timmar i följd. Rasternas antal, längd 
och förläggning ska vara tillfredsställande 
med hänsyn till arbetsförhållandena.

17 § Arbetsgivaren ska ordna arbetet så  
att arbetstagarna kan ta de pauser som 
behövs utöver rasterna. ”…” Pauser räknas 
in i arbetstiden.
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OPINION

Lärarförbundet har inför valet lanserat 
kampanjen ”Lärareffekten avgör”. Allt 
ifrån Sveriges konkurrenskraft till var och 
ens förutsättningar vilar på effekten av en 
välfungerande skola. Men med ökade 
sjuktal och färre utbildade lärare riskerar 
den effekten att avta. 

Lärareffektens ansikten
När Lärarförbundet frågade 100 personer 
vad lärareffekten hade inneburit för dem, 
fick vi 100 olika svar. Berättelser om skick-
liga lärare som väckt nyfikenhet, byggt 

självkänsla och spridit kunskap. Berättelser 
som måste spridas för att påminna besluts-
fattare om skolans och lärarnas betydelse. 

Vi ställer krav
Vi pratar om lärarnas och skolans bety-
delse, men vi ställer också krav. Krav på 
en hållbar arbetsmiljö befriad från 
stress och höga sjuktal. Där det satsas 
på kompetens, erfarenhet och glädje till 
arbetet. En arbetsmiljö att utvecklas i, så 
att våra kollegor som lämnat skolan ald-
rig hade behövt göra det. 

Rätt förutsättningar 
Att lärarkåren får rätt förutsättningar 
måste bli valrörelsens viktigaste fråga, 
och det krävs gemensamma ansträng-
ningar från oss alla för att det ska bli så. 

När politikerna satsar på lärarna, så lo-
var vi, för våra elever skull, att fortsätta 
skapa den effekt som räcker livet ut för 
dem. Skolans olika delar skapar värde 
för hela samhället.

Lärarförbundet samlar berättelser om lärarnas betydelse. Svaren använder vi för att sätta tryck 
i årets valrörelse. En valrörelse som måste handla om satsningar på lärare, barn och elever!

   Valet ska 
handla om lärarnas    

  viktigaste frågor!

5 tips på vad 
du kan göra 
 1   Samla berättelser om #Lärar- 

effekten, filma och publicera med 
hashtag #lärareffekten.

 2   Skriv insändare och debatt- 
artiklar. Inspiration finns på  
Lärarförbundets webbplats.

 3   Arrangera mingel och debatter 
med era lokala politiker.

 4   För debatt i sociala medier. Dela 
filmer och inlägg från #Lärar- 
effekten och tagga beslutsfattare.

 5   Var synliga i offentligheten. Klä 
er i #Lärareffektens tröja, dela ut 
knappar och tablettaskar på det 
lokala torget och inled samtal.

Läs mer: lararforbundet.se/kampanj
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Därför är vi ombud!
Hur kommer det sig att du blev ombud? Ibland är det bra att backa bandet och fundera på vad  
som gjort att just du engagerat dig lite extra. Här är Ellinors, Jimenas och Pers berättelser.

ELLINOR HALLERSTRÖM,  
förskollärare. 
Arbetsplats: Vattentornets förskola  
i Södertälje. 
Ombud sedan: 1,5 år.

– Jag fick frågan och jag kände att 
jag har saker jag vill driva framåt. 
En av dem är att alla nya lärare ska 
få ett introduktionsår. Det fick jag 
och det var viktigt.

– Gnistan att vara lärare måste finns 
kvar. Jag vill fokusera på att stötta 
och finnas till så att vi behåller lä-
rare. Det måste finns någon att bolla 
med. Vi diskuterar och tar reda på 
svaren tillsammans – jag sitter inte 
inne med alla svar.

JIMENA LÓPEZ, lärare i förskoleklass. 
Arbetsplats: Blombackaskolan  
i Södertälje. 
Ombud sedan: 1 år.

– Jag har varit ombud tidigare och 
tror på att det är tillsammans vi kan 
påverka. På den här arbetsplatsen är 
vi två, det är bra!

Det är tillsammans 
vi kan påverka.

– Frågorna för förskoleklassen och 
fritidshemmen behöver lyftas i sam-
verkan. Våra arbetsförhållanden be-
höver lyftas fram. 

PER NORBERG, grundskollärare år 1-7. 
Arbetsplats: Yttre Ursviksskolan  
i Skellefteå. 
Ombud sedan: 1994.

– Jag blev ombud eftersom det inte 
fanns något ombud på den skolan 
som jag jobbade på.

– För att kunna fungera som lärare 
på ett bra sätt och trivas på jobbet 
behövs bra förutsättningar. Både 
vad gäller tid för uppdraget, en bra 
arbetsmiljö och en bra lön. Jag vill 
bidra med det jag kan för att för-
bättra förutsättningarna för med-
lemmarna i Lärarförbundet!

– Planeringstiden och barngrupper-
nas storlek. Planeringstiden ger kva-
litet i arbetet och på min förskola har 
vi sex timmar planering i veckan, 
men det skiljer sig mycket mellan 
förskolorna bara här i Södertälje.

– En likvärdig skola! Dina ekono-
miska förutsättningar och var du bor 
ska inte avgöra hur bra skola dina 
barn får. Och lärarlönerna måste 
man fortsätta prata om, så klart!

– Arbetsbelastningsfrågan. Både för 
att de som arbetar som lärare idag 
ska orka med jobbet och för att vi ska 
kunna locka till oss fler nya lärare.

Vilken är den viktigaste valfrågan?

Lyssna på lärarna! 
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UTBILDNING

Lärarförbundets skyddsombud Annika Styhr 
har koll så att det blir ordentliga skyddsronder.

Vad är det första du tycker man 
ska göra som nytt skyddsombud?
– Berätta för dina kollegor att du är 
skyddsombud. Dela ut dina kontaktupp-
gifter, sätt upp en bild på anslagstavlan 
etcetera.

Vad är det viktigaste i uppdraget?
– Att ha koll så den psykosociala hälsan 
är över ribban och se till att det blir  
ordentliga skyddsronder även för den 
fysiska hälsan. 
 
Vart kan man vända sig om man 
behöver stöd?
– Du kan alltid vända dig till huvud-
skyddsombudet och bolla eventuella  

åtgärder. Avdelningsstyrelsen finns så- 
klart också där, men jag rekommende-
rar i första hand huvuskyddsombudet.

Hur kommer det sig att du själv 
blev skyddsombud?
– Jag blev det automatiskt när jag blev  
arbetsplatsombud. Det behövs verkligen 
ett skyddsombud för vi är en stor skola.

Vad gör att du är fackligt 
engagerad?
– Fackförbund behövs för att göra allas 
röster hörda. Någon behöver samla in 
och föra vidare information, även från 
dom som kanske inte alltid pratar högst 
i alla sammanhang.

”Börja med att 
berätta att du 
är ombud!”

”Du kan alltid vända 
dig till huvudskydds- 
ombudet och bolla 
eventuella åtgärder”.

GUIDE FÖR NYA 
SKYDDSOMBUD

Som skyddsombud ska du er-
bjudas en utbildning av din chef, 
via ”Suntarbetsliv”. Innan den 
blir av rekommenderar vi att du 
går igenom Lärarförbundets nya 
guide i 10 steg. 

Guiden finns på Ombudssidan,  
lararforbundet.se/ombud, och ger  
svar på de vanligaste frågorna i ditt 
uppdrag som skyddsombud, den går 
igenom hur lagstödet ser ut och hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet går till.

– Kort sagt, där får du veta det viktigaste, 
säger Malin Engström utbildningsut- 
vecklare och före detta skyddsombud.

Din uppgift som skyddsombud är att 
vara talesman för dina arbetskamrater  
i arbetsmiljöfrågor. Därför måste du 
hålla dig informerad om vad som händer 
på arbetsplatsen. Särskilt viktigt är det 
i förhållande till nya kollegor, kollegor 
som är eller har varit sjuka eller visar 
tecken på stress. 

– För många är det genom skyddsom-
budet som de märker att deras förbund 
bryr sig och jobbar för medlemmarna. 
Du gör medlemskapet värdefullt! säger 
Malin Engström.

Annika Styhr, 31 år, är arbetsplatsombud och skyddsombud sedan 
ett år på Skytteholmsskolan i Solna.

Nyhet!
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AUGUSTI
Kolla medlemskap, läs mer på sid 4 
Välj ombud 
Nominera till centrala uppdrag  

SEPTEMBER
Koll på planering och hälsa

 
 
Mer info på Ombudssidan:  
lararforbundet.se/ombud 

Ombudsåret 
kalender 2018

 

Lägg Ombudssidan som 
”app” på din telefon 
Allra bäst fungerar Ombudssidan 
när du lägger den som en ”app” på 
din hemskärm så att du enkelt kom-
mer åt den när du behöver. Läs hur 
du gör: lararforbundet.se/artiklar/
lagg-till-webbplatsen-paa-din-
hemskarm

OMBUDSSIDAN

  1   Gå in på lararforbundet.se/ombud. 
Eftersom det handlar om personuppgifter 
behöver du logga in med BankID. 

  2   Du hittar dina med-
lemmar som ikon 
på Ombudssidans 
startsida.

 3   När du har klickat på ikonen kan du se vilka 
som är medlemmar. Du har nu överblick över 
vilka som är registrerade som medlemmar på 
arbetsplatsen och kan enkelt be de som inte 
är det att uppdatera sina uppgifter.

Nu kan du se vilka som är 
medlemmar på Ombudssidan!
Många har önskat att kunna se vilka som är medlemmar på 
Ombudssidan, och det kan du nu. Perfekt när verksamheten  
drar igång för fullt och många lärare bytt jobb. Så här går det till.

SIDAN ÄR LÄTTMANÖVRERAD 
MED MYCKET MATNYTTIGT. 
JAG HAR LAGT DEN SOM 
”APP” PÅ MIN TELEFON. 
BRA INITIATIV!
Teuvo Kanerva, huvudskyddsombud för  
gymnasieskolan, kulturskolan och vux i Uddevalla.

mest lästa på 
Ombudssidan

→ Frågor och svar

→ Kurser

→ Ombudsåret
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Två förbättringar från 2 juli 2018!

1. Ersättning för en extra dag
Nu kortas tiden så att den som söker arbete 
kan få pengar från oss redan för den sjunde 
dagen som arbetssökande!

Tidigare fick en arbetssökande som också 
söker ersättning från a-kassan klara sig utan 
ersättning för de första sju dagarna. Detta blir 
nu alltså bara sex dagar.

2. Förtroendeuppdrag = arbete 
Förtroendeuppdrag som ger laglig rätt till 
ledighet från arbete kommer att räknas som 
arbete när vi ser över din rätt till ersättning!

Tidigare har den som arbetar med förtroen-
deuppdrag under en del av sin arbetstid inte 
fått det inräknat.

lararnasakassa.se | Telefon 0770-33 00 10Vår kvalitet är din trygghet!

AKTUELLT

Alla nyheter 
   inför kongressen    

–  Möt kongressombuden som representerar  
 medlemmarna. 

– Ta del av valberedningens förslag till  
 förbundsstyrelse.

–  Läs förbundsstyrelsens förslag till beslut.

  lararforbundet.se/kongress

23-26 oktober

DU FÅR VÄL VÅRA 
NYHETSBREV?
Nästa nummer av Lärarfackligt 
kommer i början av oktober, men vi 
skickar nyhetsbrev till ombud med 
facklig information oftare än så. 
Lärarfackligt på mejlen, så att säga.

Se till att vi har din mejladress så  
du inte missar något! Kolla och  
uppdatera dina uppgifter på  
lararforbundet.se/minsida

Kan du allt om GDPR?
Fackligt medlemskap är en känslig personupp- 
gift enligt den nya lagen, GDPR, och ställer höga 
krav på oss. Lär dig mer om vad du som är om- 
bud ska tänka på genom att gå TCO:s e-utbildning! 
lararforbundet.se/utbildning-gdpr
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Här är några tips på hashtags på Twitter 
som kan vara spännande för dig som  
ombud att följa.

#skolavtal18

#lärareffekten

#flerlärare

#utbpol

#skoltwitter

#pressatläge

# att följa  
på Twitter!6 

nyexaminerade 
studenter börjar 
nu på sitt första 
lärarjobb.

Professionsprogram på 1 minut 
Så tycker Lärarförbundet
 1  Professionsprogrammet är ett förslag från en utredning om att ta ett 

helhetsgrepp på lärares kompetensutveckling. Lärare ska få möjlighet 
till professionell utveckling hela yrkeslivet – från examen till pension.   

2  Det tycker Lärarförbundet i grunden är bra. Lärare får alltför sällan 
den kompetensutveckling de efterfrågar. Om de ens får någon!

3  Men villkoren måste bli bra så att lärare hinner med och har råd att 
kompetensutveckla sig. 

4  Dessutom måste lärare och skolledare få inflytande över innehållet  
så det blir relevant och håller hög kvalitet.

5  Rätt utformat kan ett professionsprogram skapa ordning på  
kompetensutvecklingen, och göra yrket mer attraktivt!

Lärare får alltför sällan den kom-
petensutveckling de efterfrågar. September

4   Skolans dag 

9  Val till kommuner,  
 landsting och riksdag

27-30  Bokmässan i Göteborg 

Oktober
1  Förskola 21 

5  Världslärardagen

8  Vägledningens dag

18-19  SETT SYD i Malmö

v 43  Skyddsombudens dag

23-26  Lärarförbundets kongress

29-30  Skolforum 

November
8  Bästa skolkommun 

12  Lärargalan

22-23  Skolledarmötet 

December
10 Nobeldagen

LITE KOM IHÅG!

Få rabatt på din biljett  
till Bokmässan! 
På Lärarförbundets mötesplats på Bokmässan kan du möta författare på 
Pedagogikscenen, som vi arrangerar med Natur & Kultur och Lärarförlaget.

Som medlem får du rabatt och köper din biljett 
på trippus.net/bokmässan18/Lärarförbundet.  
Med rabatt kostar din dagsbiljett 150 kr (ord. pris  
245 kr) och ett 4-dagars seminariekort 2 700 kr  
(ord. pris 3 600).

Kom 
och lyssna och delta i mötesplatsen C05:21
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Får så många bildbevis från 
manifestationer mot ett 
#pressatläge på förskolan!

INSTAGRAM 26/5 2018

Daniel Ek, vd på Spotify 
berättar om sin lärare. Vilka 
partier är redo att satsa på 
#Lärareffekten och säkra 
fler exportsuccéer?

FACEBOOK 1/6 2018

Det vilar ett skimmer över skol-
starten. Barn som träder in på 
sin första eller sin fortsatta kun-
skapsresa. Känslan av att få vara 

lärare – att få spela så stor roll. 
Effekten av en lärares arbete märks un-

der varje individs hela liv. Barn växer upp 
till kloka, välutbildade, demokratiska sam-
hällsmedborgare som kan ge tusenfalt till-
baka. När vi lärare får rätt förutsättningar 
och kan fokusera på barns och elevers  
lärande – det är då magi uppstår.

Många av oss har upplevt lärareffekten 
själva. En lärare som gjorde det omöjliga 
möjligt. Som inspirerat, utmanat och be-
kräftat. Som lyssnat och förklarat. Som satt 
gränser och hjälpt till att spränga gränser.

Att jag skulle bli lärare var inte självklart, 
men någon gång under gymnasiet be-
stämde jag mig. Det var faktiskt inte bara 
de bästa lärarna jag haft som gav mig inspi-
rationen, utan även den som inte lyckades 
med att nå fram till oss elever. Jag minns att 
jag tänkte: Så här skulle jag göra i stället.

För allt börjar med en bra lärare. Men vid 
årets skolstart kommer det att fattas inte 
mindre än cirka 60 000 behöriga lärare. 
Det är otroligt mycket lärareffekt som går 
förlorad när läraryrkets villkor inte lockar 
och attraherar.

Omkring 20 000 av Lärarförbundets 
medlemmar är idag arbetsplatsombud  
eller skyddsombud. En del är både och.  

Vi är många som jobbar hårt för att skapa 
rätt förutsättningar och för att maxa  
lärareffekten.

Ju fler fackliga medlemmar vi är, desto 
starkare blir vi. Att rekrytera medlemmar är 
en avgörande del i vårt ständiga arbete för 
bättre yrkesvillkor.

Och om några veckor är det val. Därför 
ger vi järnet och är tydliga till politikerna 
med vad som behöver hända för att få 
största möjliga lärareffekt! Tillsammans är 
vi den där kraften som kan påverka och 
göra skillnad för eleverna och för varandra.

Lärareffekten avgör!
När vi lärare  
får rätt förutsätt-
ningar – det är då 
magi uppstår.

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


