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UPPDRAG: OMBUD REKRYTERING

Förutom att vi tillsammans blir star-
kare, får du 100 poäng för varje ny  
yrkesverksam medlem. Poängen kan 
du byta mot saker i vår värvarshop. 
Naturligtvis bjuder vi din kollega på 
de tre första månadsavgifterna. Win-
win för alla!

Kan alla vara med och värva? 
Ja! Sprid gärna upplägget till fler.

Hur går det till?
 1  Den som blivit värvad (”ny  

medlem”) fyller i formuläret på  
lararforbundet.se/blimedlem.

 2  På sidan två i formuläret (”be- 
kräftelsesidan”) fyller hen i namn 
och e-post till den som värvat.

 3  Ett automatiskt mail går till dig 
som värvat med info om att du har 
poäng i shopen att välja premie för. 

Värva en kollega!
Lärarförbundet är Nordens största lärarorganisation med 234 000 medlemmar från skolans 
alla delar. Ju fler vi är desto starkare blir vår röst. Därför ber vi dig om hjälp att värva en eller 
flera kollegor. Som tack får du välja premie i vår värvarshop.

”Naturligtvis 
bjuder vi din  
kollega på de tre 
första månads- 
avgifterna.”

lararforbundet.se/varvaenkollega

VILL DU LÄSA MER?

Vad lockar mest med Lärarförbundet?
– Att vi är många! Det är tryggt att tillhöra en stark grupp som jobbar för att 
läraryrket ska vara det bästa. Sen är det ett stort plus i kanten när det erbjuds 
bra utbildningar och medlemsaktiviteter. 

Annelie Johansson, förskollärare och ombud för Lärarförbundet, Surahammar.

   Exempel på vad 

du kan hitta i shoppen: 

Höst/ 
vinterjacka
1000 poäng

Köks-set 
Ulrica Hydman-

Vallien 
400 poäng

Ryggsäck
200 poäng

To go mugg
 100 poäng

Powerbank
200 poäng

Slottsstadens skola är en högsta-
dieskola i Malmö. I våras tog 
Jonas Nilsson och Sara Holm-
gren på sig ombudsuppdraget 

tillsammans. Det är möjligt att vara fler 
om uppdraget, och på större arbetsplat-
ser är det inte ovanligt.

Eftersom de båda är nya som ombud, 
tycker de det är extra bra att vara två. 

– Vi kan bolla olika frågor och vilka 
framkomliga vägar som finns. 

Att påverka på riktigt
Att bli ombud är något de inte ångrar:

– Det ger en möjlighet att föra dialog  
direkt med arbetsgivaren och påverka 
i realiteten för oss och våra kollegor.  
Det ger också en möjlighet att ha en 
fruktsam dialog med kollegor av alla 
yrkesprofessioner. 

De vanligaste frågorna från medlem-
marna handlar om schemaläggning och 
när olika arbetsuppgifter ska genom-

föras. Det är också något som de tar upp 
ofta med arbetsgivaren.

– Det är viktigt att hålla nere stressen på 
en arbetsplats och att lärare får tid till 
återhämtning och reflektion mellan 
sina lektioner. Lärare som inte är stres-
sade möter eleverna bättre och har tid 
till att vara kreativa i sitt yrke.

Medlemmarna blir fler och fler!
Sedan de blev ombud på skolan har an-
talet medlemmar blivit fler och båda 
trycker på att alla är välkomna. 

– Lärarförbundet organiserar och en-
gagerar många yrkesgrupper som ar-
betar pedagogiskt. Detta uppfattar vi 
som vår styrka, vi som förbund har en 

helhetssyn på skolan och de frågor 
som berör skolan. 

Bästa tipsen till andra ombud som 
vill att Lärarförbundet ska bli 
starkare på arbetsplatsen?
– Bjud in till samtal och var lyhörd. Utgå 
från det som engagerar era kollegor!

FAKTA
Jonas Nilsson, 39 år, Malmö.

Undervisar i: Lärare i svenska och SO.

Jobbat fackligt sedan: Ombud sedan mars 2018.

Drömde som liten om att bli: Busschaufför. 
”Tänk att få ratta en sådan stor buss och ta många 
människor dit de ska, inte helt olikt läraryrket.”

FAKTA
Sara Holmgren, 41 år, Malmö.

Undervisar i: Lärare i svenska och engelska. 
Bakgrund som forskarstuderande i engelsk 
litteratur samt översättare.

Jobbat fackligt sedan: Ombud sedan mars 2018.

Drömde som liten om att bli: Författare.

Skolan saknade ombud sedan en tid. Då tog de på sig uppdraget  
– tillsammans. ”Fyra öron hör mer än två. Dessutom kan vi alltid  
bolla med varandra”, säger Sara Holmgren och Jonas Nilsson,  
Lärarförbundets arbetsplatsombud på Slottsstadens skola i Malmö.

”Det är lättare att vara  
två om uppdraget”

”Utgå från det 
som engagerar 
era kollegor!”
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AVTAL

Allt om kommunala avtalet 
#skolavtal18

Alla avtal & lagar 

AVTAL

Hur ska det lokala jobbet med 
skolavtal18 gå till?
Avtalet sätter fokus på att arbetet med 
att förbättra arbetsmiljön och lönerna 
också ska ske lokalt, på varje skola och 
förskola. Många undrar hur de ska 
hinna? Hur ska det gå till?

Svaret är att arbetet med att planera 
verksamheten så att den följer lagar  
och regler ska vara en självklar del av 
den ordinarie verksamheten!

Det är arbetsgivarens ansvar att priori-
tera så att det blir möjligt för varje lärare, 
ombud och skolledare att vara en del av 
det arbetet. På den enskilda skolan kan 
exempelvis arbetsplatsträffar vara sam-
manhanget där samtalen förs. 

Tänk på att allt inte behöver göras på en 
gång, börja lyft en fråga på nästa APT. Om 
du ser att detta kommer att ta mer tid för 

dig i din ombudsroll behöver du diskutera 
med din chef hur du får tid och resurser 
för att kunna fullfölja ditt uppdrag.

Fackligt arbete med 
skolavtal18 i ryggen
Nu är arbetet igång med att förverkliga det nya avtalet. På Ombudssidan finns svar  
på vanliga frågor och stöd för att till exempel hålla ett medlemsmöte.

Tre saker du kan göra:
→  Sätt upp affischen till vänster 

”Skolavtal18 på 5 minuter” 
förklarar avtalet i korthet. 

→  Prata med din chef 
Arbetet på varje förskola och  
skola ska organiseras med hänsyn 
till arbetsmiljö. Kommunerna 
ansvarar för att det finns förut-
sättningar för skolledare och  
lärare att göra det.

→  Håll ett medlemsmöte 
Det nya avtalet innehåller flera 
nyheter. Samtidigt är vi sedan 
tidigare överens med arbetsgivaren 
om en rad områden. Följs avtalet? 
Vad behöver hända hos er?  
 
På lärarförbundet.se/ombud 
finns förslag på upplägg för ett 
medlemsmöte.

Arbetsmiljö, lönesättning  
och turordningsregler 
• Arbetsmiljöinsatser ska göras på varje förskola och 

skola, med analys och åtgärder, som sedan följs upp på 
arbetsplatsen, i kommunen och av centrala parter.

• Omotiverade löneskillnader ska bort. Kompetens, särskilt 
ansvar, kontinuitet och erfarenhet ska premieras. 

• Den förändring i turordningsreglerna vid uppsägning som 
genomförts för övriga kommunala verksamheter kommer 
inte ingå i #skolavtal18.

Här hittar du 
svaren på  

fler frågor: lararforbundet.se/skolavtal18

Skolavtal18
på 5 minuter

Nu kan du  
göra akuta  

tandläkarbesök  
på arbetstid!

Jag kommer inte vara nöjd förrän varje 
medlem märker skillnad i sin vardag och har 
de förutsättningar som krävs för att göra ett 
bra jobb. Men jag är glad över att vi har ett avtal 
som tar viktiga steg mot konkreta åtgärder 
på varje skola och förskola. För att förbättra 
arbetsmiljö, lönestruktur och skapa balans mellan 
arbetsuppgifter och arbetstid. Nu kommer vi sätta 
tryck på varje kommun.

#skolavtal18  
lägger grunden för  
fler och friskare lärare! 

JOHANNA JAARA ÅSTRAND, FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Vad händer med min lön?
Löneöversynen kan nu slutföras och sedan 
ska den nya lönen betalas ut med full 
retroaktivitet, om man inte lokalt kommit 
överens om något annat, från den 1 april 2018. 
Om du har bytt arbetsgivare så kontakta din avdelning.

Har du frågor?

Välkommen att höra av dig! 

 → Ditt ombud 

 → Din avdelning  
lararforbundet.se/avdelning 

 → Lärarförbundet Kontakt,  
0770-33 03 03 anställda i kommuner, 

landsting och hos arbets-
givare som är med i 
Sobona omfattas. Avtalet 
gäller till 31 mars 2021. 

200 000
LÄRARE & SKOLLEDARE I ALLA SKOLFORMER

Läs mer om Skolavtal18 på  
lararforbundet.se/ombud

VILL DU LÄSA MER?

Läs mer om de nya privata kollek- 
tivavtalen på lararforbundet.se

VILL DU LÄSA MER?

Nya kollektivavtal inom  
det privata området
Lärarförbundet har tecknat flera 
nya avtal under hösten: Waldorf- 
skolor, Arbetsgivaralliansen 
skola/utbildning och KFO. 

Eva Bergström, specialpedagog och 
ordförande för Lärarförbundet i Arjeplog.

Med avtalet får vi möjlighet 
att komma igång med ett 
arbete kring arbetsbelast-
ning som kan göra skillnad 
i medlemmarnas vardag.

Avtalet säger att det ska finnas balans i 
uppdraget för var och en och att arbets-
belastningenska kartläggas för att det 
ska bli så. Diskutera hur ni gör detta 
tillsammans på din arbetsplats. Ett sätt 
att börja är att göra Arbetstidskollen.
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#lärarkongress 
på 5 minuter 

Här är besluten  
att ha koll på!

Vi har en ny 
förbundsstyrelse!
Johanna Jaara Åstrand blev omvald  
som ordförande och fick sällskap i 
förbundsstyrelsen av fem nya ledamöter.

Totalt består förbundsstyrelsen av  
17 ledamöter från skolans olika delar 
och hela landet. 

Ändrad medlemsavgift  
från 1/1 2019
AVGIFT/MÅN FÖR DEN SOM ARBETAR
290 kr 75% eller mer.

150 kr Mindre än 75%, är 
föräldraledig, arbetslös 
eller sjukskriven.

För andra medlemsgrupper är  
avgiften oförändrad.

Vi kräver att 
politiker och 

allmänhet visar oss stor 
tillit och säkerställer de 
förutsättningar som krävs 
för ett attraktivt läraryrke.

Johanna Jaara Åstrand, 
Lärarförbundets  
ordförande

lararforbundet.se/kongress

ALLT OM KONGRESSEN

medlemmar från hela 
landet har fattat beslut 
om vad Lärarförbundet 
ska ha i fokus kom-
mande fyra år. 259

Medlemmar i  
fristående verksamhet
Från och med 1/7 2020 kommer 
medlemmar i fristående verksamhet 
kunna bilda egna avdelningar, eller  
ingå i en nyinrättad riksorganisation 
inom förbundet. Syftet är att få en 
bättre representation i förbundet och 
bättre medlemsservice.

Ett fackligt professionsförbund
Lärarförbundet går från att vara ett fack-
ligt yrkesförbund till ett fackligt professi-
onsförbund för utbildade lärare.

”Du som är lärare, skolledare, studie- 
och yrkesvägledare eller lärarstude-
rande får vara medlem i förbundet.”
Beslutet ska genomföras 1/1 2020 och fram 
till dess ska förbundsrådet diskutera och 
fatta beslut om hur stadgan ska tolkas.

LÄRARFÖRBUNDETS NYA VISION:

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

Frågor i fokus
I kongressens beslut är det ett tydligt 
fokus på att driva frågan om en 
starkare profession för att få bättre 
villkor: minskad arbetsbelastning, 
ökat inflytande och höjda löner.

lararforbundet.se/fackligtprofessionsforbund

VILL DU LÄSA MER?

Frågor och svar om  
fackligt professionsförbund
Vad exakt beslutade kongressen 
i fråga om professionsförbund?
Kongressen fattade framförallt två be-
slut om stadgeändringar som rör Lärar- 
förbundet som professionsförbund:
 1  Att Lärarförbundet ska vara 

ett fackligt professionsför-
bund. Det beslutet trä-
der i kraft direkt.

 2  Att nya formuleringen 
i stadgans medlems- 
paragraf ska vara: ”Du 
som är lärare, skolle-
dare, studie- och yrkesväg-
ledare eller lärarstuderande 
får vara medlem i förbundet.” Det 
beslutet träder i kraft 1 januari 2020. 
Fram till dess ska diskussioner ske 
om hur stadgeändringen ska tolkas.

Kommer reglerna för att bli 
medlem att bli striktare än idag?
Det är troligt. Riktningen i förbundet 
är att gå mot ett professionsförbund 
för lärare och skolledare. Förbunds-

styrelsens förslag har varit att  
lärarexamen eller relevant ut-

bildning ska krävas för 
medlemskap. Exakt hur 
den nya stadgan kommer 
tolkas är det upp till för-
bundsrådet att diskutera 

och fatta beslut om.

Vilka medlemskapsregler 
gäller fram till den 1/1 2020?
Till dess gäller den gamla formule-
ringen av stadgan och de tolkningar av 
den som görs idag.

VILKET ÄR KONGRESSENS 
VIKTIGASTE BESLUT?

”Att vi tagit beslutet om att bli ett 
professionsförbund. Vi ska vara 
lärarnas röst och visa att professionen 
står stark och enig.”
Klara Frohm, F-3-lärare, Stockholm.

”Att arbetsmiljöfokuset blev tydligare 
i visionen och andra texter.” 
Anja Bergelin, speciallärare i matematik, 
Nynäshamn.

”Att vi tar steg mot framtiden genom 
att bli ett professionsförbund.”
Susanne Rajala, förskollärare, Jönköping.

Kongressen hyllade skyddsombuden!
Kongressen passade på att uppmärksamma 
Lärarförbundets nästan 9 000 skyddsombud 
på Skyddsombudens dag, som alltid firas ons-
dagen vecka 43. 

– En dag att uppmärksamma alla vardagshjäl-
tar som inte bara engagerar sig i, utan för  
yrket. Tack för allt jobb ni gör! sade Johanna 
Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

DET ÄR INTE POLITI-
KERNAS UPPDRAG 
ATT BERÄTTA HUR 
PROFESSIONEN SKA 
GÖRA SITT JOBB.
Utbildningsminister Gustav Fridolin 
(MP) var en av alla gästtalare på 
kongressen. Teckning från Max 
Entin, lärare och serieskapare.

3  
kongress-

ombud:
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STATEN SATSAR extra på lärarlönerna.

VALLÖFTEN över 
hela landet  
– Lärareffekten. 

OPINION

Tillsammans gör vi skillnad!
Vad gör facket, undrar många. Jo, tillsammans gör vi massor! Vi sätter agendan 
för vad politikerna pratar om. Vi driver medlemsärenden och förhandlar fram avtal. 
Vi kommer med förslagen som politikerna kan göra till sina. Här är ett axplock av 
sådant som hänt tack vare vårt gemensamma fackliga arbete och tryck.

SKOLKOMMISSIONEN AVSLUTAR 
sitt arbete. Ett resultat:  
6 miljarder extra i statsbi-
drag till grundskolan som  
ska öka likvärdigheten.

VI STÖTTAR INDONESISKA LÄRARE
Vårt utvecklingssamarbete med lärar-
facket i Indonesien har lett till att två  
miljoner medlemmar har ett förbund 
som stärkt sitt politiska oberoende, ett 
fungerande medlemsregister, utbildade 
lokala ledare och ökat lokalt engagemang. 

TACK FÖR ATT DU MED DITT 
MEDLEMSKAP ÄR MED OCH 
SÄTTER TRYCK I VIKTIGA  
FRÅGOR FÖR LÄRARE I  
SKOLANS ALLA DELAR.  
NU FORTSÄTTER VI ATT GÖRA 
SKILLNAD TILLSAMMANS!
Johanna Jaara Åstrand,  
ordförande i Lärarförbundet.

Skolavtal18

lararforbundet.se/artiklar/forbundets- 
arbete-med-skolpolitik-ger-resultat

VILL DU LÄSA MER?

MASSOR AV LOKALA FRAMGÅNGAR, 
NÅGRA EXEMPEL: 
→  Mark: Pedagogisk utvecklingstid för  

lärare i förskoleklass och fritidshem. 
→  Sandviken: Priolista ska minska 

stressen. Läs mer på sidan 10.

2015 2016 2017 2018

FÄRRE  
nationella prov.

RIKTMÄRKE för barngrupps-
storlek i förskolan. 

SKOL-OSA BÖRJAR GÄLLA: 
Av de skyddsombud som 
begärt åtgärder har 55% 
gjort det med anledning 
av hög arbetsbelastning.

STATSMINISTERN tog emot lärarnas  
förslag om avlastning. 

VI KRÄVER ÖVERSYN 
med anledning av  
att sjuka lärare  
uppmanas byta jobb. 

Gävle

Partille

36 000 MEDLEMMAR i medlemsdialogen 
om vad som är viktigast för Lärar-
förbundet: arbetsmiljö, arbets- 
belastning och högre lön. 

MEDDELARSKYDD  
på friskolor.

FÖRSKOLEKLASSEN 
blir obligatorisk.

LEGITIMATION för 
lärare i fritidshem.
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Vad ska plockas bort när jag inte 
hinner med mitt jobb? I Sandviken 
har kommunen och Lärarförbun-
det enats om en prioriteringslista. 
Syftet är att renodla lärarupp- 
draget och minska stressen. 

Anette Almström Kovacic, är högstadie- 
lärare och ordförande för Lärarförbundet 
som under flera års tid ställt krav på åtgär-
der för att skapa en bättre arbetssituation.

– För fyra år sedan fick vi signaler på om-
budsträffarna om att stressen på arbets-
platserna bara ökar och ökar. Men vi fick 
inte kommunen att lyssna på oss, berättar 
Anette Almström Kovacic.

Med hjälp av ombuden gjorde avdel-
ningen en stor medlemsundersökning 
om läget. Till exempel framkom att  
20 procent inte hinner ta ut sin rast. 

Arbetsmiljöverket ställde krav
Resultaten tog Lärarförbundet till kom-
munen och krävde åtgärder genom att 
man lade en så kallad 66a om att arbets- 
tiden inte räcker till och att det är ett  
arbetsmiljöproblem.

Efter flera vändor där Arbetsmiljöverket 
till slut tvingades hota kommunen med 
vite kom åtgärder på plats.

– Ett av kraven vi fört fram var att det 
måste vara tydligt vad läraren ska priori-
tera att göra när det är för mycket, en så 
kallad prioriteringslista. Arbetsmiljöverket 
höll med oss.

Priolista: Kärnuppdraget viktigast
Prioriteringslistan är på plats och ska an-
vändas i ett akut läge när arbetstiden inte 
räcker till, och som utgångspunkt för en 
dialog med närmaste chef.

ARBETSMILJÖ

”20 procent hinner 
inte ta ut sin rast.”

Arbetskläder i förskolan?
Det kom en fråga: I min kommun 
får mansdominerade yrkeskate-
gorier arbetskläder för flera tusen 
varje år, men vi inom förskolan som 
är kvinnodominerat yrke får för 
noll kronor. Hur ser det ut i landet?  
Är det lika som i vår kommun?
Louise Alfredsson, arbetsplatsombud 
Karlskrona

Svar: Det ser väldigt olika ut över 
landet. Anledningen är att det är 
upp till huvudmannen att bestämma 
om man vill ge arbetskläder eller ej. 
Enligt en undersökning i Tidningen 
Förskolan har 61 procent av förskol-
lärarna arbetskläder (januari 2017).  
De som jobbar på fristående för-
skolor har i lite högre utsträckning.  
De som har är dock inte alltid nöjda 
med kvaliteten.

Enligt arbetsmiljölagen finns skydds- 
kläder respektive arbetskläder. I för- 
skolan handlar det om arbetskläder.  
För andra utomhusjobb är det ofta 
självklart att man får arbetskläder, pre-
cis som du skriver. Men i förskolan 
tvingas många köpa dyra kläder bara 
för att ha på jobbet. 

Det är uppenbart att det här blir en  
jämställdhetsfråga! Ibland driver Lärar- 
förbundet frågorna lokalt tillsammans 
med Kommunal som också vill att deras 
kvinnodominerade grupper ska ha rätt 
till arbetskläder. 

Om det här är en stor fråga bland med-
lemmarna på din förskola, tycker jag att 
ni ska kontakta Lärarförbundet lokalt 
och ta upp frågan om att driva det på 
kommunnivå eller inom koncernen.  

Jag känner också till exempel på när en 
enskild rektor har gått in och satsat på  
arbetskläder, så det är också en möjlighet! 

Elisabet Mossberg, utredare på 
Lärarförbundet med ansvar för förskolan.
elisabet.mossberg@lararforbundet.se

Begär arbetsgivarintyg digitalt
Se till att ha ditt arbetsgivarintyg klart när du söker 
ersättning. Använd vår tjänst arbetsgivarintyg.nu! 

Då får du ett digitalt intyg som du skickar direkt till 
oss. På så sätt kan din personliga handläggare ge dig 
besked snabbare. 

lararnasakassa.se | Telefon 0770-33 00 10För alla Sveriges lärare

forskolan.se/tema/tema-arbetsklader

VILL DU LÄSA MER?

Nu är det viktigt att varje lärare använder sig av listan, 
och att vi inte bara fortsätter att göra allt. Ibland tror jag 
vi lärare blir vår egna arbetsmiljös värsta fiende.

Priolista 
ska minska
stressen

lararforbundet.se/artikelsidor/skol-osa

VILL DU LÄSA MER?

Prioriteringslistan  
har tre nivåer:

→ Arbetsuppgifter relaterade till undervis-
ningen och verksamheten med barn,  
det vill säga undervisning, samt för-  
och efterarbete.

→ Kringuppgifter, som är relaterade till 
undervisningen och barnen, men som 
skulle kunna utföras av annan än läraren.

→ Alla andra kringuppgifter. Sådant som  
inte har med lärarjobbet att göra alls.

Rutiner ska finnas!
Arbetsgivaren ska se till att alla känner 
till vilka arbetsuppgifter som ska 
prioriteras när tiden inte räcker till. Det 
står i 10 § OSA, föreskriften om Organisa-
torisk och social arbetsmiljö som kom 
2016. Hör med chefen hur rutinerna ser 
ut hos er, och om rutiner saknas kan du 
som ombud kontakta avdelningen. 

SKOL-OSA
i praktiken
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ARBETSTIDSKOLLEN

Ordna ett medlemsmöte där ni tillsammans gör en arbetstidskoll, analyserar 
resultatet och bestämmer vad ni gör härnäst. Inför det finns uppgifter du kan ta 
fram så att medlemmarna enklare kan komma i gång med Arbetstidskollen.

Det här kan du förbereda
→  Lägg in gemensamma uppgifter som lov, klämdagar, studiedagar och ta bort 

arbetspass de dagar som inte är arbetsdagar.

→  Sammanställ villkoren i avtalet och vilka beräkningsperioder som gäller. 
Beräkningsperioderna ska du kunna få besked om genom er närmaste chef.

Robban Nilsson, ombudsman och 
arbetstidsexpert på Lärarförbundet, som har 

varit med och tagit fram Arbetstidskollen.

Varför ska man göra Arbetstidskollen?
– Alldeles för många lärare saknar koll på sin arbetstid. Schemat ska följa  

avtalet och arbetsuppgifterna rymmas inom arbetstiden. För att vi ska ha en  
bra arbetsmiljö måste förutsättningarna vara rätt från början!

Det visar sig att vi jobbar för mycket – hur gör vi nu?
– När ni gjort Arbetstidskollen har ni ett bra underlag att gå  

med till chefen – antingen enskilt, du som ombud  
eller alla tillsammans.

Hallå där!

CHECKLISTA:
→  Vi har ett arbetstidsschema.

→  Arbetstidsschemat stämmer med 
vårt arbetstidsavtal.

→  Vi arbetar aldrig längre än  
5 h utan minst 30 min rast.

Om du och dina arbetskamrater kan 
checka av punkterna – grattis! Om inte 
är Arbetsidskollen något för er. 

Arbetstidskollen är ett unikt 
verktyg för medlemmar i 

Lärarförbundet.

Kom igång med 
Arbetstidskollen!

lararforbundet.se/arbetstidskollen

VILL DU LÄSA MER?

GUIDE:  Så kan du använda Arbetstidskollen

På Ombudssidan, lararforbundet.se/ombud, finns en guide i 5 steg om 
hur du kan förbereda och hålla i ett medlemsmöte om Arbetsidskollen.

OMBUDSSIDAN

Arbetstidskollen är Lärarförbundets unika verktyg för att 
ombud och medlemmar ska ha koll på arbetstiden och  
planera arbetstidsschemat korrekt utifrån avtalet.

Ombudssidan 2.0   
– utveckling pågår!
Vi förbättrar och uppdaterar ständigt lararforbundet.se/ombud,  
för att du ska ha tillgång till det du behöver i ditt uppdrag. Det senaste 
är att du kan se vilka som är medlemmar på arbetsplatsen. Det här 
är på gång:

→ Vilka ombudskollegor har jag? Du kommer att kunna se vilka  
som är ombud i samma avdelning, och deras kontaktuppgifter. 

→ Se ditt avtal. Många efterfrågade i den enkät vi gjorde förra  
hösten möjligheten att komma direkt till det kollektivavtal  
som berör min arbetsplats, och det utvecklar vi. 

→ Ny design av förstasidan. Bättre överblick över vad som är  
på gång just nu och de olika tjänster som finns för dig som  
är ombud.

→ Lättare att hitta tillbaka. När du loggat in på Ombudssidan 
och surfar vidare på webbplatsen är det lätt att tappa bort 
Ombudssidan. Därför lägger vi ”Till ombudssidan” högst  
upp på sidan. Vi förenklar också navigeringen så att det blir  
lättare att se var i strukturen du befinner dig.

”Jag gillar att man snabbt kan kolla upp småsaker som man kanske 
är osäker på när någon kollega frågar. Jag blir påmind om aktuella 
ämnen vissa månader och det är bra för det kan vara svårt att hålla 
koll på allt. Just nu grottar jag ner mig i Arbetstidskollen :)”
Marina Sandström, skyddsombud, förskola i Biskopsgården, Göteborg.  
Foto: Marina Sandström

 1  Vilken lön borde jag ha?

2  Vad händer om jag blir  
sjuk under dagen och  
måste gå hem? 

 3  Hur mycket ska jag jobba 
egentligen?

MEST LÄSTA  
frågor och svar

SNART KOMMER  
EN ENKÄT
Förra årets enkät visade bland annat 
att 9 av 10 varit inne på Ombudssidan, 
men att många saknade möjligheten 
att se sina medlemmar. Snart kommer 
det en ny enkät – håll utkik i din mejl!

Guide för 
internationellt 
arbete
På Ombudssidan finns nu en guide 
på temat ”Skapa engagemang på din 
arbetsplats i internationella frågor”. 
Du får bland annat inspireras av  
Nesim Kalmelid, gymnasielärare och 
ombud för Lärarförbundet på Skytt-
brinksskolan i Botkyrka. Hon berät-
tar om hur hon dragit igång ett inter-
nationellt arbete på arbetsplatsen.

Läs mer på:  
lararforbundet.se/ombud/guider

Nyhet!
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SE TILL ATT VI HAR  
DIN E-POSTADRESS!

Ändra dina uppgifter på 
lararforbundet.se/minsida

AKTUELLT

B
ÄS

TA
 SKOLKOMM

U
N

 

Nu satsar Lärarförbundet  
på digital ombudsinfo
Det här är Lärarfackligts sista nummer. Nu satsar förbundet på att 
utveckla de digitala kanalerna. Johan Tufvesson, enhetschef på avdel-
ningen för marknad, kommunikation och journalistik, berättar mer.

Varför lägger förbundet ned 
Lärarfackligt?
Våra mätningar visar att tiden är mogen 
att ersätta papper med digital kommuni-
kation. Så många digitala tjänster har hit-
tat så många nya användare de senaste 
åren. Vi har dessutom en ny kommuni-
kationsstrategi med stort digitalt fokus. 

Du har själv varit redaktör för 
Lärarfackligt?
Det stämmer. Lärarfackligt har varit en 
framgångsrik kanal genom åren och väl-
digt rolig att jobba med. När jag började 
jobba här skickade vi ut Lärarfackligt en 
gång i veckan. Då handlade det också om 
att vara snabb med det senaste. Idag  
löser vi det med nyhetsbrev. 

På vilket sätt ska ombuden få  
information framöver?
Nyhetsbrev kommer i ännu högre grad 
vara länken från förbundet. Vi tittar 
också på om sms kan vara ett sätt att ge 
snabb info och så finns Ombudssidan 
som det handfasta stödet i vardagen, di-
rekt i mobilen.

Vilka är fördelarna med mer  
information digitalt?
Det går att vara mer aktuell och den är 
alltid tillgänglig.

”Vi kommer att satsa 
mycket på ombudsinfo 
framöver, för du som är 
ombud är förbundets 
viktigaste ambassadör!”

Hur får jag 
som ombud 
info nu?
→ Nyhetsbrevet Ombudsnytt 

varannan vecka, Lärarfackligt 
på mejlen, så att säga. 

→ Ombudssidan,  
lararforbundet.se/ombud  
med guider, avtal, ombuds-
nyheter och mycket mer.

→ Din avdelning samlar till 
ombudsträffar och har 
kanske också ett nyhetsbrev 
med lokal information.

→  Lärarfackligt började ges  
ut 1990.

→  Från början kom ett num-
mer i veckan. De sista åren 
har det varit 4 nr per år.

→  2015 hamnade Lärarfackligt 
på nyheterna med omslaget 
”Byt jobb – höj lönen!”.

LÄRARFACKLIGT

KURIOSA
För dig som vill hålla dig aktuell i skol-  
och villkorsdebatten samt ha koll på  
Lärarförbundets ställningstaganden.

→ Ordförandebloggen. Blogg av Lärar- 
förbundets ordförande Johanna Jaara 
Åstrand, om lärares villkor, skolut- 
veckling och utbildningspolitik. 

→ Lärarförbundets utredarblogg.  
Lärarförbundets utredare berättar  
om arbetet bakom kulisserna med  
att påverka makthavare och för- 
djupar analyserna.

bloggar  
att följa2 

saker du behöver 
veta om GDPR

→  Fackligt medlemskap är en  
känslig uppgift.

→  Du får därför inte låta medlems-
listor ligga framme.

→  Det är heller inte okej att lämna 
ut vilka som är medlemmar.

Lär dig mer genom att gå TCO:s 
e-utbildning om GDPR,  
lararforbundet.se/utbildning-gdpr

”Vi bjuder in partierna  
till presentation av Bästa 
skolkommun och samtal 
om läget med våra med-
lemmar, ombud och sty- 
relseledamöter varje år.  
Partierna får skicka två  
representanter var och 
slåss om platserna.”
Helene Olofsson,  
ordförande för Lärarförbundet i Sjöbo.
Läs mer om hur det gick för din kommun på:  
lararforbundet.se/bastaskolkommun

KAMPANJ PÅ 
NOBELDAGEN!
Boka in Nobeldagen 10/12  
för Lärareffekten-kampanj.

Läs mer om kampanjen på:  
lararforbundet.se/nobel

rabatt för alla medlemmar på  
Lärarfortbildningsutbildningar 
(max 1 000 kr). Ange kampanj- 
koden MEDLEM18 vid anmälan. 

Ny skyddsombudsutbildning
Efter Suntarbetslivs utbildning, erbjuds du som  
är skyddsombud en utbildningsdag med fokus på  
lärarspecifika och lokala frågor i Lärarförbundets 
regi. Detta blir tillsammans med Suntarbetsliv  
och Prevents arbetsmiljöutbildningar en grund  
för uppdraget. 

VÄND DIG TILLDIN AVDELNING FÖR ATT FÅ  VETA MER!

VAD VILL DU  
LÄSA OM?

I det här numret svarar vi på frågan 
från vårt ombud i Karlskrona om 

arbetskläder, se sidan 11.  
Vad vill du läsa om i kommande  

ombudsinfo? Mejla till  
ingela.wewertz@lararforbundet.selararforbundet.se/medlemsformaner
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Lärarförbundet

Kontakt

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

Huvudskyddsombuden i 
Örebro skriver i en debatt- 
artikel om arbetsbelastning: 
”Det är dags att lyssna på 

lärarna”. Jag håller med!

FACEBOOK 24/10 2018

VI SES I  
SOCIALA MEDIER!  
Twitter: @JohannaJAstrand  

Instagram: @johannajastrand  
Facebook: /johannajaaraastrand

Många lärare vittnar om att 
tiden inte räcker till. Här 
berättar Annelie om vilken 
skillnad det blev för henne 

och eleverna när mentorsuppdraget 
lyftes bort. #lärareffekten #södertälje 
#låtlärarevaralärare

INSTAGRAM 26/9 2018

För två veckor sedan avslutade vi  
Lärarförbundets kongress. Fyra 
mycket intensiva dagar slutade i 
glädjefull dans. För det är just en 

känsla av glädje jag tar med mig från denna 
historiska kongress där vi tillsammans  
fattat avgörande beslut för Lärarförbundets 
och läraryrkets framtid. 

Lärarförbundet är nu ett fackligt profes- 
sionsförbund. Kongressen har tillsammans 
tagit tydlig ställning för att läraryrket inte är 
ett yrke som vem som helst kan utföra, utan 
att det är ett yrke som fordrar en gedigen ut-
bildning. Och det är viktigt. 

Viktigt för att vi som lärarnas företrä-
dare ska kunna trycka på för mer tillit, 
högre status och större frihet. För barns 
och elevers rätt till utbildade och behöriga 
lärare. Och för att vi ska kunna rensa i 
den byråkrati som begränsar oss, skapar 
onödig arbetsbelastning och förhindrar 
oss att fokusera på det vi är utbildade för.

Men vad betyder det i praktiken? Kon-
gressen har fattat beslut om ändringar i 
Lärarförbundets medlemsparagraf. För 
att bli medlem ska man vara lärare, skol-
ledare, studie- och yrkesvägledare eller 
lärarstudent. Ändringen gäller från den  
1 januari 2020. 

Det är avgörande att vi inom Lärarför-
bundet är de som definierar professionen 
och organiserar oss därefter. Vi har nu 

skaffat oss än större incitament för att 
verka för att arbetsgivarna säkerställer att 
varje lärare har eller får den kompetens 
som uppdraget kräver. Det är en kvalitets-
fråga såväl som en arbetsmiljöfråga. 

Jag ser det här som ett helt avgörande 
steg för att vi ska kunna säkra rätt förut-
sättningar för yrket. Med kongressens  
beslut om att vi nu ska vara ett fackligt 
professionsförbund och betona vikten av 
relevant utbildning för lärare och skol- 
ledare stärker vi vår yrkesidentitet och vår 
status och roll i samhället. Nu kör vi så att 
det ryker de kommande fyra åren!

Som fackligt professionsförbund 
kan vi säkra rätt förutsättningar!

Viktigt för att vi som lärarnas  
företrädare ska kunna trycka på 
för mer tillit, högre status och 
större frihet.

Johanna Jaara Åstrand, 
förbundsordförande


