
 

Lärarförbundet i Huddinge – Förslag till Verksamhetsplan för 2020 
    Vi vill att styrelsen, ombud och medlemmar i lokalavdelningen ska vara engagerade och aktiva 
för att verksamheten ska förbättras på alla nivåer och att lärare och skolledare ska få vara 
professionella och stolta i sin yrkesroll så att fler vill arbeta inom skolan i kommunen. 
 
 
Vi ska tillsammans agera så att arbetsmiljön förbättras. 
Om både den fysiska och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska förbättras behöver vi ställa 
tydliga krav på detta, både centralt och lokalt. Särskilt i tider av omfattande nedskärningar. Lärare och 
skolledare ska ha uppdaterade arbetsredskap. Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2015:4, om 
Organisatorisk och social arbetsmiljö är ett sådant. Dess bindande föreskrifter stödjer oss i 
argumentationen när kraven överstiger resurserna och arbetsmiljöbehoven noggrant behöver följas upp. 
Risken för stress och sjukskrivningar måste mötas tidigt på varje enhet med snabba insatser och 
förändringar i arbetsuppgifterna. Tillsammans med skyddsombuden blir vi alla här viktiga i arbetet med 
att skapa en god arbetsmiljö. 
Arbetsbelastningen är alldeles för hög för både lärare och skolledare, och risken för långa 
sjukskrivningar är stor. Det blir därför extra angeläget att bevaka hur det Systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) fungerar. Vissa arbetsuppgifter borde lyftas bort från läraruppdraget. Särskilt de som handlar om 
extra dokumentation, vilket i Huddinge vida överstiger vad som är nationellt fastställt. När arbetstiden 
inte räcker till ska vi verka för att lärare och skolledare konstruktivt samverkar kring vilka prioriteringar 
som ska göras. Vilka uppgifter behöver lyftas bort från din arbetstid?  
 
Vi ska tillsammans genom vårt engagemang göra skillnad i lärares vardag och förbättra 
arbetsplatsdemokratin. 
Medlemmarnas och ombudens engagemang ska stärka professionens inflytande på arbetsplatsen och 
tydliggöra yrkesrollens uppdrag och förutsättningar. Det är lärare och skolledare som ska vara de 
pedagogiska experterna, och vi måste höja våra röster så att våra åsikter och erfarenheter får genomslag. 
Förskolans barngrupper ska inte överstiga Skolverkets rekommendationer på 15 barn och 3 förskollärare 
för äldre barn och mellan 10-12 barn för yngre barn. Idag ligger Huddinges barngrupper väsentligt 
högre, och ökar med nedskärningarna. Klasstorlekarna växer när de behöver minska för att den 
pedagogiska kvaliteten och inkluderingen ska öka. Allt för att lärare i de olika skolformerna ska kunna 
fungera som en profession. Rektorerna har i sin tur en alldeles för tung arbetssituation för att på allvar 
kunna följa upp kvaliteten i verksamheterna. Andelen medarbetare per chef måste därför minska ner till 
20 som Lärarförbundet Skolledare anser krävas för att hantera de nya arbetsmiljöföreskrifterna från 
Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4). Även den stora variationen i arbetsbörda mellan Huddinges skolor 
måste minska för en sund arbetsfördelning.   
 
Vi ska tillsammans verka för att lärares och skolledares löner ska öka. 
För att utveckla attraktiviteten i yrket och möta lärarkrisen ska lärarnas löner öka mer än andras. Det ska 
löna sig att utbilda sig till behörig och legitimerad lärare.  
Det nya centrala avtalet HÖK 18 stipulerar en lönestruktur som fordrar ett strategiskt och långsiktigt 
arbete som analyseras av lokala parter. Kompetens, särskilt ansvar och erfarenhet som bidrar till 
förbättrade elevresultat och verksamhetsmål över tid ska premieras. Därför ska kompetent och erfaren 
personal ägnas särskild lönemässig uppmärksamhet i löneförhandlingarna så att de kompenseras för 

 



 

nyanställdas högre ingångslöner. Detta för att de ska stanna kvar och bidra med kontinuitet och kvalitet i 
kommunens skolutveckling. Mer uppmärksamhet och större uppskattning behöver även riktas mot 
vardagligt lärararbete under löneförhandlingarna. Då vi vet att nyrekryteringar dessutom kostar 15 % 
mer blir den logiska slutsatsen att en stabil organisation kräver en större satsning på befintliga lärare och 
skolledare. Kommunen är inte förtjänt av ytterligare lärarflykt, vilket i ett redan ansträngt läge skulle 
kosta i både pengar och anseende. Huddinges lärare ska inte behöva byta kommun för att hänga med i 
löneutvecklingen. Vi accepterar inte att löneökningar ska finansieras genom nedskärningar i 
verksamheterna och därmed försämra arbetsmiljön i stället för att förbättra den. Sådana beslut bygger 
inte förutsättningar för en stödjande lärmiljö i våra skolor och förskolor och gör inte Huddinge till en 
attraktiv arbetsgivare eller en populär kommun att bo och verka i. 
 
Vi ska tillsammans verka för att likvärdigheten i kommunen förbättras. 
Huddinge är en starkt segregerad kommun och den politiska majoriteten har under lång tid underlåtit att 
ta sitt ansvar för att skapa en, utifrån Skollagen, likvärdig förskola och skola. Vi behöver intensifiera 
ansträngningarna för att alla barn och elever ska få goda möjligheter att lyckas i livet genom en 
utvecklande och kompensatorisk undervisningsmiljö i hela kommunen. Det kompensatoriska uppdraget 
i Skollagen kräver ett mer omfattande och bättre styrt resursfördelningssystem. Om segregationens 
negativa påverkan och skillnader i måluppfyllelse mellan Huddinges skolor ska minska behöver den 
behovsstyrda delen öka för att kunna göra skillnad. Det krävs även att insatserna utvärderas och 
pengarna riktas mot åtgärder som får effekt på elevernas kunskapsutveckling. Därför ska vi i möten med 
de politiska partierna och i förhandlingar envetet påtala konsekvenserna av den bristande likvärdigheten 
i förutsättningar och bilda opinion för en bättre integration och inkludering i hela Huddinge. 
Alla förskolor och skolor ska ges förutsättningar att utveckla funktionella undervisningsmiljöer. Det ska 
finnas resurser så att de barn och elever får det stöd de behöver. Fler utbildade och kompetenta rektorer 
och lärare behöver anställas. 
 
Vi ska tillsammans skapa hållbara förutsättningar för lärare och skolledare. 
Tillsammans ska vi verka för att det pedagogiska uppdraget och ledarskapet ska rymmas inom 
arbetstiden. Det kräver att vi på arbetsplatserna får möjligheter att utarbeta pedagogiska strategier utifrån 
de behov som finns lokalt. Det skulle öka läraryrkets status om personalen når ett utökat inflytande 
istället för att påverkas av central styrning på detaljnivå. 
Förutsättningarna för att utföra ett kvalificerat pedagogiskt arbete kräver att förskollärare och lärare i 
fritidshem har minst 6 timmars pedagogisk planeringstid per vecka, för planering, reflektion och 
uppföljning. Lärare i grund och gymnasieskolan bör ha en minskad undervisningstid. Detta är åtgärder 
som höjer kvaliteten och leder till ökat måluppfyllelse. 
 
Vi ska tillsammans agera så att andelen yrkesverksamma medlemmar ökar. 
Nya lärare som kommer till våra förskolor och skolor ska hälsas välkomna och få frågan om de är eller 
vill vara medlemmar i Lärarförbundet. Vår fackliga styrka bygger på att vi är många som står upp för 
vårt yrke, för att vi ska kunna påverka och bli framgångsrika. Här är ombudens roll central i 
rekryteringsarbetet. Vi ska visa upp våra pedagogiska framgångar men även identifiera sådant vi 
behöver förbättra vad gäller villkoren för att kunna utföra ett professionellt arbete.  
 

 


