
 

 

FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN                                                                       
Förvaltningsråd                                                                                                                                           

Ann-Marie Berglund, Helene Åkesson, Sharon Haffajee 

                                                                                                                                            

Lärarförbundet har drivit och bevakat yrkes- och villkorsfrågor i 

förvaltningsråd/skyddskommitté såväl som i områdesråd i de fem olika förskoleområdena. 

Lärarförbundet har deltagit med representation i referensgrupper tillhörande 

förvaltningsrådet med styrelsemedlem/förhandlare samt i möjligaste mån förtroendevalda 

med facklig tid. Återkoppling har skett kontinuerligt till styrelsen under verksamhetsåret. 

Föregående års utvecklingsarbete med ombuden kring ”APT/samverkan” har slutförts. 

Partsgemensamt arbete har lett till nya riktlinjer för APT i förskoleförvaltningen. 

Organisationsformen med ett team kallat ”förskolegruppen” har fortsatt och består av 

förtroendevalda från områdesråden samt förhandlare på förvaltningsråd. Möten har hållits 

ca 1 gång/månad för samordning av samverkansfrågor. Gruppen har planerat och genomfört 

sin verksamhet med rekrytering av ombud, arbetsplatsbesök, ombudsträffar och 

medlemsaktiviteter. Gruppen har arbetat med att utveckla och stärka kommunikationen 

med ombud och medlemmar.   

Områdesansvariga förtroendevalda: 

Norr Helen Åkesson, Anna Sjögren 

Söder Ann-Marie Berglund, Maria Thilander, Nina Adolfsson,                                                         

Ann-Charlotte Persson (tom juni) 

Öster Johan Eckman, Victoria Syrén, Mona Al Atar (tom juni),                                                                

Henrik Wollter (tom mars)                          

Väster Solweig Sigvardsson, Liselott Frid 

Innerstaden Alejandra Folatre-Villar, Sarah Thompson, Emma Mattson, Jessica Hell 

 

Lärarförbundet har fortsatt att arrangera Förskolans professionsråd. Rådet har bjudit in till 

yrkesträffar där man diskuterar professionsfrågor.  

Vi har haft en medlemsaktivitet då alla medlemmar bjöds in till en föreläsning på Scandic 

Triangeln med Sven Persson och Ingegerd Tallberg Broman i ämnet ”Dilemman i 

förskollärares uppdrag”. 

Ombudsträffar har hållits områdesvis. Även en ombudsdag för alla ombud har hållits på 

Scandic Triangeln med ovanstående föreläsare samt föreläsare från regionen kring skolavtal 

18 med efterföljande workshops kring förskollärares uppdrag och förutsättningar.           

Vi närvarar som facklig organisation vid förskolenämndens möten och har lämnat yttranden 

och yrkanden om såväl budget som verksamhetsfrågor. 



 

 

Referensgrupper: 

Arbetsmiljögruppen                                                                                                                                 

Ann-Marie Berglund, Henrik Wollter 

Revidering av lönekriterier                                                                                                                                

Solweig Sigvardsson, Helen Åkesson, Alejandra Folarte-Vilar, Sharon Haffajee 

Riktlinjer pedagogiska måltider                                                                                                                           

Ann-Marie Berglund, Johan Eckman 

Tid för verksamhetsutveckling (efterlevnad av kollektivavtal)                                                                       

Ann-Marie Berglund, Helen Åkesson 

Fler män i förskolan                                                                                                                                          

Solweig Sigvardsson 

HÖK18                                                                                                                                                                 

Ann-Marie Berglund, Helen Åkesson, Solweig Sigvardsson 

                                               

 


