
                                                      

 

 

LÄRARFÖRBUNDET SKOLLEDARE                                                           

Verksamhetsberättelse för 2019 

Inledning 
I styrelsen för Lärarförbundet Skolledare deltar tio ledamöter jämnt fördelade mellan både 
grundskolan och förskolan. Det råder hög närvaro och stor delaktighet på våra möten där var och 
en bidrar med sina erfarenheter, sin kompetens och det råder en god fördelning av arbetsinsatser. 
Sammantaget skapar detta en dynamisk, stark och handlingskraftig styrelse som gör skillnad för 
våra medlemmar. 
 
Lärarförbundet Skolledare har tagit fram en nationell verksamhetsplan för 2019–2022. Styrelsen i 
Malmö har sedan konkretiserat denna med lokala aktiviteter. Varje år utvärderar vi och vid behov 
reviderar vi våra åtaganden.  
 
   

Rubrikerna i vår verksamhetsplan är följande: 
 Starkare profession 

 Bättre förutsättningar och arbetsmiljö 

 Bättre lön 

 Ett starkare Lärarförbundet Skolledare 

 
Vad vill vi särskilt lyfta fram av årets arbete? 
 

 Den fackliga tiden har utökats till 20 h/v fördelat på 4 personer. 
o Två huvudskyddsombud för skolledare 
o Stöd i medlemsärenden 
o Rekrytering  
o Samarbete med lokalavdelningen för att belysa viktiga frågor ur våra olika perspektiv 

 Månadsutskick till medlemmar med information och inbjudan till aktiviteter. 

 Skolledare representerar i  
o förvaltningsråd, med en ordinarie plats i förskoleförvaltningen och adjungerade vid 

behov i övriga. 
o arbetsgruppen ’Arbetsmiljö chefer’ inom förskoleförvaltningen  

 Skolledare deltar i löneprocessen, både vid uppstart och vid den efterföljande analysen. 

 Enkät om Hot &Våld som följts upp med arbetsgivaren i grund- och  förskoleförvaltningen. 

 Enkät kring arbetsmiljö riktad till de biträdande i förskolan som bearbetas i början av 2020. 

 Representation i olika forum, konferenser och arbetsgrupper och i nationella styrelsen. 

 Deltagande i ”sökajobbträffar” för blivande lärare tillsammans med lokalavdelningen. 

 Värdskap i storstadkonferens med Göteborg och Stockholm för erfarenhetsutbyte och besök 
av intressanta förskolor och skolor i Malmö. 
 
 
 



                                                      

 

 

 Dialog med arbetsgivaren om bl.a 
o Delade tjänster i grundskolan; biträdande rektor/administrativ chef 
o Titelbyte för biträdande inom förskolan 
o Skolledares arbetsmiljö och vikten av riskbedömning även för skolledare vid 

förändringar 
o Framtida Rektor, en intern rekryteringsutbildning 
o Översyn av lönekriterier och uppdragsbeskrivning inom förskolan 

 Mötesplatser för medlemmar 
o Medlemslunch varje termin med möjlighet att diskutera aktuella frågor 
o Yrkesträffar med inriktning Arbetsmiljö för skolledare och Det goda samtalet 
o Årsmöte med föreläsare från Malmö 
o Representation vid ledarforum (hitintills endast inom grundskolan) 

 Deltagande i central skolledarombudsutbildning 
 

Möten 
Under 2019 har styrelsen haft 10 möten och 1 styrelsedag. 

Medlemsstatistik 
Medlemsantalet är fortsatt stabilt: 
1 jan 2019 255 medlemmar 
1 jan 2020 256 medlemmar 
 

Styrelsens ledamöter: 

Sharon Haffajee ordförande Leon Nawrot, V. ordförande, HSO  
Marina Karlsson, sekreterare   Bodil Sannum, HSO 
Claes Jeppsson   Monica Lennebo   
Gezim Isufi    Anette Åkesson 
Annie Plantin    Åsa Andersson   
Valberedning: 
Katarina Lindqvist-Nilsson   Jenny Nyberg 
 
Styrelsen för 2019 tackar för det gångna året och önskar ny styrelse lycka till. / Malmö 20200202 
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