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Minnesanteckningar ombudsträff 

2018-10-08 

Tomas hälsar välkommen. 

Deltagarlista, se bilaga. 

Presentation av alla ombud. 

Ombudssidan 

Lena informerar om vår ombudssida. Tips och ideér om hur man kan använda 

sidan i rollen som ombud. Kontakta medlemmar som är på fel plats, t.ex när 

du tittar på ”Mina medlemmar”. Logga in med ditt Bank ID. Anmälan till olika 

medlemsaktiviteter måste man göra sälv. 

Här hittar vi också det nya skolavtalet -18, lagar och avtal. Frågor och svar. 

Arbetstidskollen mm. 

Ett ombud efterlyser affischer om t.ex, Jag är ditt ombud mm. 

Vi undersöker om vi kan ta fram dessa. 

 

Lärarkvällen 17/10 hålls på Vårsta med aktiviteter och mat. 

Öppet hus på fack exp, v.44 31/10. 

Biokväll i november.  

mintrygghet.se, bra sida om man har frågor ang försäkringar mm. 

 

Kongressförslag 

Lars V informerar om kongressen. 

Ny förbundsordföranden väljs nu på 4 år. 

Utifrån färdiga förslag tar man beslut i kongressen inom olika områden, t.ex 

ekonomi. Årsanslagen till lokalavdelningarna grundas på yrkesaktiva medl. 

och studerande medl. 

Vilka kan bli medlemmar? 

Proffesionsförbund? Hur ska vi förhålla oss till det. Ska alla medlemmar vara 

leg. lärare eller annan relevant utbildning? 

 

HÖK-18 

Tomas informerar kring vårt nya skolavtal -18. 

Ett sifferlöst avtal. 

Lönen och arbetsmiljö/belastning är två tunga områden i avtalet. 

Centrala parter stödjer det lokala arbetet. 

 Projektform med styrgrupp 

 Verktyg och stödmaterial 

 Dialogmaterial om arbetsbelastning och arbetstider. 
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Arbetsmiljöarbetet kommer att vara en viktig fråga för arbetsgivaren och 

ombuden. Tillsammans ska vi arbeta utifrån Skol-OSA. Börja titta på 

OSA paragraf 9 och 10. 

 

 

Löneprocessen-modell? 

 

Förhandlingsmodell där den fackliga organisationen har möjlighet att se över 

löneutvecklingen i hela gruppen eller lönesamtal, där man själv kan vara med 

och påverka lönen. 

Ombuden tycker att vi i årets lönerevision ska köra centralt, den fackliga org. 

förhandlar. Nästa lönerevision ses över för att vi ska kunna påverka vår lön 

genom lönesamtal om vi det är allas önskemål vid nästa revision. 

 

Höstens möten 

Innehåll och utbildningsdelar. 

December kommer Arbetsmiljöverket. 

Ombudsmötestider: 

Onsdag 14/11  kl.15.00-17.00 

Tisdag   4/12    kl.15.00-17.00 

Måndag 14/1    kl.15.00-17.00 

Måndag 18/2    kl.15.00-17.00 

 

Lärarförbundet i Härnösand 

Har ni synpunkter, något ni vill att vi ska jobba med? 

 

Arbetsmiljörunda 

Flera ombud delger varandra om hur vi ska informera medlemmar om t.ex 

Skolavtalet-18 mm. 

Tänk på att skicka mail som dold kopia, för att skydda medlemmar och 

information. 

Diskutera gärna med din chef om tid för fackligt arbete, en stund varje vecka 

för att läsa på och informera mm. 

Samverkansavtal kan vara aktuellt i kommunen igen, fortsättning följer. 

 

 

 

Nästa möte. Onsdag 14/11 kl. 15.00-17.00 

Möteslokal skrivs i kallelsen. 

 

Vid datorn 

Britt-Inger Nyhlén 
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