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Verksamhetsplan Lärarförbundet Malmö 2019 
En stolt profession, samlad i en stark facklig organisation. Med gemensam kraft bygger vi 
framtid!  
Så lyder den vision som kongressen fastställt. Den ska fungera som inspiration och 
vägledning i allt vårt arbete och vara det vi tillsammans strävar efter att uppnå. För att 
med gemensam kraft bygga framtid måste vi bli fler som tillsammans är öppna, 
engagerande kompetenta och drivande. Att bli fler medlemmar så att Lärarförbundet ökar 
i styrka blir därför vår mest prioriterade fråga. När vi lyckas vi med det blir vi ännu mer 
framgångsrika i vårt arbete för både individen och kollektivet på arbetsplatsen, i samtal 
med alla huvudmän och i samhällsdebatten.  
 
Förutom visionen har kongressen fattat flera andra beslut som visar vilken roll 
Lärarförbundet ska ha för att nå visionen, vilka vi ska vara och hur vi ska uppfattas. Dessa 
kongressbeslut är nu viktiga att implementera och aktivt arbeta för inom hela förbundet. 
Sammantaget ger besluten gemensamt grunden för en tydlig programförklaring.  
 
I vår programförklaring tydliggör vi våra styrkor och vässar vår argumentation. Vi gör det 
med stolthet. Lärarförbundet är den enda organisation som samlar kraften från hela 
lärarprofessionen. Vi vägrar att ställa olika lärarkategorier eller lärare och skolledare emot 
varandra. Därför är vi störst.  
 
Vi vill att vårt gemensamma arbete under 2019 fokuseras på att fortsätta den 
förändringsresa som pågått under den förra kongressperioden. Nu handlar det inte längre 
om att ta ut rätt kurs för framtiden, utan att omsätta besluten i vardagsarbetet – på alla 
nivåer och närmare medlemmarna. I alla möten med Lärarförbundet ska medlemmar och 
presumtiva medlemmar möta stolta företrädare som genomsyras av vår identitet.  
 
Förutom de övergripande besluten har kongressen fattat beslut om Agenda för en stark 
profession och verksamhetsinriktning 2019–2022. Dessa beslut ger målsättningar för 
Lärarförbundet för de kommande åren. De ger riktningen för vad vi ska prioritera för att 
vara relevanta och göra skillnad för medlemmar. Besluten stakar också ut vägen för hur 
Lärarförbundet som organisation ska utvecklas mot 2025.  
 
Vi är en organisation som lyssnar in och driver de frågor som engagerar våra medlemmar 
och våra blivande medlemmar.  
 
Tillsammans för ett hållbart och utvecklande yrkesliv!  
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Mål 2019  
Bli fler för att påverka mer  
Lärarförbundet är professionens förbund. Att vara medlem och engagerad inom förbundet 
är attraktivt - det är självklart för alla lärare, skolledare och lärarstudenter att vilja vara en 
del av Lärarförbundet!  

 Vi rekryterar 500 nya yrkesaktiva medlemmar under 2019 

 Andelen studerandemedlemmar som övergår till yrkesaktivt medlemskap ökar  
 
En stark profession – en organisation i utveckling  
Vi har en ständigt pågående medlemsdialog såväl fysiskt som digitalt. Vi lyssnar in vad som 
engagerar medlemmar och presumtiva medlemmar och driver dessa frågor tillsammans, 
så att fler vill vara medlemmar eller fördjupa sitt engagemang. Engagemanget styr hur vi 
driver att:  

 Varje lärar- och skolledaruppdrag har bra balans mellan krav och resurser  

 Lärares och skolledares löner är konkurrenskraftiga jämfört med andra 
akademikeryrken  

 

Aktiviteter för att nå målen 

 Kartläggning av var vi har våra potentiella medlemmar 

 Strategisk analys för väl valda arbetsplatsbesök 

 Följa upp nyanställningar 

 Identifiera VFU-studenter 

 Utarbeta ett ”första-hjälpen-kit” för övergång från student till yrkesverksam 

 

 Fortsätta satsningen på ombuden genom utbildningsdagar med mervärde 

 Medlemsaktivitet, t ex föreläsning med mervärde 

 Aktivera medlemsdialogen  

 Vara initiativtagande i HÖK18-arbetet, "på varje arbetsplats” 

 Dialog med våra politiker; inbjuda till dialog vid frukostmöte el liknande 

 Utbyta erfarenheter med ny bekantskap över sundet, GL 

 Fortsätta det avdelningsövergripande arbetet för högre lön 

 Fortsätta utbytet med våra kollegor i storstäderna genom storstadskonferensen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

    

  


