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Grunden för verksamhetsplanen

• Lärarförbundet bedriver verksamhet 

grundad på beslut i kongressen.

• I stadgarna fastställs våra 

grundläggande värderingar.
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De grundläggande 

värderingarna bygger på:

• Starkare tillsammans

• Mänskliga rättigheter

• Livslångt lärande

• Solidaritet

• Demokrati

• Partipolitiskt obundet
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Med lärare menas:

• All personal med pedagogisk 

utbildning riktad till arbete i förskola, 

förskoleklass, fritidshem, grundskola, 

grundsärskola och gymnasieskola.
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Våra medlemmar finns också i:

• Lärarförbundets skolledarförening

• Privata skolor 

• Svenska kyrkan
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Verksamhetsinriktningen för 

kongressperioden 2019-2022 

är uppdelad i två områden:

• En organisation i utveckling

• En stark profession.
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Våra prioriterade områden 2019 

utifrån verksamhetsinriktningen

• Arbeta för bättre arbetsmiljö

• Ge stöd och hjälp till medlemmar

• Arbeta för höjda lärarlöner

• Behålla och rekrytera medlemmar
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Förbättra arbetsmiljön:

• Verka för att det pedagogiska uppdraget 

prioriteras för både lärare och skolledare

• Verka för planeringstid för alla kategorier

• Uppmana medlemmarna att synliggöra all 

extratid

• Verka för att förstelärare och lektorer ges 

förutsättningar och tydliga ramar för sitt 

uppdrag
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Ge stöd och hjälp till medlemmar:

• Aktiva och välinformerade ombud på 

arbetsplatserna som delar 

medlemmarnas vardag och tar tillvara 

deras frågor

• Önskat stöd och hjälp i fackliga frågor 

för enskild medlem eller grupper av 

medlemmar
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Höjda lärarlöner:

• Erbjuda utbildning till medlemmarna så 

att de blir aktiva i löneprocessen 

• Skapa dialog med politiker och tjänste-

män för att ge förståelse för 

lärarbristens konsekvenser, lärares och 

skolledares förutsättningar; lön, 

arbetsmiljö mm
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Behålla och rekrytera medlemmar:

• Arbeta för bättre arbetsmiljö och lön 

lokalt, allt för att ge förutsättningar för 

ett hållbart lärarliv

• Synas i offentliga sammanhang

• Uppmuntra medlemmarna att tillhöra 

rätt lokalavdelning
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Planerad verksamhet:

• Politikerdialog

• Medlemsaktiviteter

• Arbetsplatsbesök

• Ombudsträffar

• Pensionärsträffar
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Förslag på aktiviteter:
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• Hålla Facebook och lokala hemsidan 

uppdaterad

• Hålla vår expedition öppen enl. de tider 

som anges på hemsidan

Vi ska nå ut till medlemmar 

och ombud genom att:
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Viktiga händelser under året:

• Fritidshemmens dag

• Förskolans dag

• Skolans dag

• Världslärardagen                     
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Kontaktuppgifter

Vår lokala hemsida:

http://www.lararforbundet.se och välj Forshaga 

Expedition: Järnvägsg. 27 (vån 2 vid Familjecentrum)

Telefon: 054-172096

På facebook: Lärarförbundet Forshaga
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Tillsammans är vi starka!
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