
Lärarförbundet 
– ett fackligt professionsförbund!
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En stolt profession!
En stolt profession, samlad i en stark facklig organisation. 
Med gemensam kraft bygger vi framtid.

Lärarförbundets uppdrag är att vara professionens samlade, 
starka och yrkesstolta röst. Genom Lärarförbundet driver  
vi våra villkors- och yrkesfrågor och förbättrar därmed vår  
arbetsmiljö, våra förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.
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Allt börjar med bra lärare
Lärarförbundet är den enda organisation som samlar 
kraften från hela lärarprofessionen. Vi är störst för att vi 
vet att det är tillsammans som vi får bäst förutsättningar 
att vara bra lärare och skolledare. Därför vägrar vi ställa 
olika lärarkategorier eller lärare och skolledare mot 
varandra. Alternativet till samling är förödande – en 
splittrad profession ger frivilligt bort makten över sin 
egen utveckling till andra. 

Genom att samla hela professionen i vårt förbund, stärker 
vi vårt inflytande och vår ställning. Vi vet att det är du, 
jag och vi tillsammans som har svaren på vad som behöver 
hända på arbetsplatsen, i läraryrket och i hela skolsverige.

”Du, jag och vi 
tillsammans har 
svaren på vad som 
behöver hända på 
arbetsplatsen, i 
läraryrket och i 
hela skolsverige”
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Lärarförbundet för dig
Vi är lärarnas röst och finns där våra medlemmar är.  
Då vi är många och finns närvarande på arbetsplatsen har 
vi möjlighet att påverka. Arbetet anpassas därför efter 
medlemmarnas och arbetsplatsens behov. 

Tillsammans arbetar vi för att påverka. Det gör vi genom 
att ta plats i samhällsdebatten och genom att teckna  
kollektivavtal som ger dig bra villkor och förutsättningar. 
Vi är professionens självklara röst på arbetsplatsen.

Personligt råd och stöd
Vi finns bara ett samtal bort när du behöver det.  
Du kanske vill ha personlig lönecoachning, få veta vad  
som gäller vid föräldraledighet eller vill prata om din  
arbetsmiljö. Tveka inte att kontakta oss – vi finns här för 
dig! Du får personlig vägledning genom ditt ombud,  
din avdelning eller genom Lärarförbundet Kontakt.  
Om din arbetsgivare bryter mot kollektivavtal eller  
arbetsrättslig lag kan du få förhandlings- och rättshjälp. 

Lärarförbundet Kontakt 
Öppet vardagar kl. 8-17 
0770-33 03 03, lararforbundet.se/kontakt
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”Ett medlemskap  
i Lärarförbundet 
ger dig trygghet 
oavsett vad  
som händer på 
arbetsmarknaden”

Försäkringar som ger trygghet
Vi tycker att ett medlemskap i Lärarförbundet ska ge 
tillbaka minst lika mycket som det kostar. En inkomst-
försäkring ingår i medlemskapet för yrkesverksamma 
medlemmar och kan ge viktiga tusenlappar om du  
blir arbetslös. 

Andra förmånliga försäkringar skapar trygghet om något 
skulle hända dig på eller utanför arbetstid. Nya medlemmar 
erbjuds ett grundskydd med hem-, olycksfalls- och liv-
försäkring via Lärarförsäkringar med förmånliga villkor 
och premier. För dig under 42 år ingår även sjukförsäkring. 
Grundskyddet kan kompletteras efter behov.
lararforbundet.se/inkomstforsakring
lararforsakringar.se
mintrygghet.se

Pensionsrådgivning och lån
Genom medlemskapet får du gratis pensionsrådgivning 
hos Lärarförsäkringar. Flera banker erbjuder medlemmar 
i Lärarförbundet lån till förmånliga villkor. 

Glöm inte a-kassan!
För att ha ekonomisk trygghet om du blir arbetslös:  
bli medlem i Lärarnas a-kassa, lararnasakassa.se



Medlemstidningar för dig!
Lärarförbundet ger ut landets största yrkes- och nyhets-
tidning för lärare. Tidningen ingår i medlemskapet.  
Förutom det ger Lärarförbundet också ut ett antal  
uppskattade ämnes- och skolformstidningar.

Individuellt karriärstöd
Vi kan granska ditt CV, personliga brev, LinkedIn profil  
och ge stöd inför en intervju. Lärarförbundet kan också 
hjälpa dig med att skapa och uppdatera användarkonton 
på rekryteringssajter. 

Lärares yrkesetik är grunden
Som lärare ställs vi ständigt inför etiska överväganden. 
Då är vår yrkesetik ett stöd. För att utveckla vår yrkes- 
etik och hålla den levande är det viktigt att diskutera etiska 
frågor med varandra. 

Vi vill att vår yrkesetik ska genomsyra allt lärararbete. 
Det är ett sätt att utveckla läraryrket till en starkare  
profession. Som ett stöd till dessa viktiga diskussioner  
på arbetsplatsen i etikfrågor erbjuder Lärarförbundet  
etikseminarier och materialet Yrkesetik i vardagen.
lararforbundet.se/kurser
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Vi hjälper dig att  
utvecklas som lärare och skolledare
Vi anordnar föreläsningar och utbildningar, ibland i din 
närhet, ibland via webben, och de är helt gratis för dig 
som är medlem! Även din avdelning ordnar kurser och 
studiecirklar. Fråga din avdelning vad som är på gång  
eller tipsa om ämnen du är intresserad av. För dem  
med fackliga uppdrag finns särskilda utbildningar.  
 
För skolledare finns kurserna Ny som Skolledare och 
Chef & Ledarskap. Ta del av utbudet för att få inspiration  
i din yrkesutveckling. 
 
Lärarfortbildning har ett stort utbud av kurser och kon-
ferenser för lärare och skolledare inom alla skolformer 
samt för studie- och yrkesvägledare. De erbjuder också 
uppdragsutbildningar för skolor och kommuner. 
lararforbundet.se/kurser
lararfortbildning.se
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Medlemmarna beslutar
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. 
Kongressombuden väljs av medlemmarna. Förbunds-
styrelsen väljs av kongressen och leder förbundet  
mellan kongresserna.

Ett förbundsråd med ledamöter som väljs av medlemmarna 
är rådgivande organ till förbundsstyrelsen. Det finns också 
referensorgan som har särskild kunskap kring olika skol-
former och kring arbetsmiljö.

Rektorer och studenter – era frågor tas tillvara
Lärarförbundet Skolledare organiserar all personal  
inom utbildningsområdet som har ledarbefattningar. 
 
Lärarförbundet Student är ett forum där lärarstudenter 
kan engagera sig för att påverka och förbättra lärar- 
utbildningen och den framtida yrkesrollen.

Kansli
Lärarförbundets kansli finns på tio orter runt om i landet. 
Förbundskontoret ligger i Stockholm. Lärarförbundet  
ingår i TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) till-
sammans med 13 andra fackförbund där vi samarbetar  
i gemensamma frågor.

Så här organiserar vi oss
Ombud
På varje arbetsplats utser medlemmarna minst ett arbets- 
platsombud som är kontaktperson för Lärarförbundet.  
Alla arbetsplatser ska också ha ett skyddsombud som  
ska bevaka att skolan har en bra arbetsmiljö. Genom  
att vara närvarande i vardagen och tillvarata engagemang 
fångar ombuden upp medlemmarnas viktigaste frågor.

Avdelningar
Vi organiserar oss i lokalavdelningar i kommunerna, men 
det finns också en riksorganisation för medlemmar i fri-
stående verksamheter, en samrådsavdelning för dem som 
arbetar på universitet och högskolor och riksavdelningar 
inom några koncerner.

Avdelningsstyrelsen förhandlar med arbetsgivaren, be-
driver opinionsarbete och anordnar utbildningar. Genom 
ett arbetsplatsnära arbete håller avdelningsstyrelsen 
kontakt med medlemmar och ombud och fångar på så sätt 
upp engagemang.

Har du någon fråga du vill engagera dig i? Kontakta  
avdelningen och berätta så hjälps vi åt tillsammans.
lararforbundet.se/artiklar/din-avdelning
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Arbetsplatsdialogen
Lärarförbundets arbetsplatsdialog  
”Tillsammans på varje arbetsplats” ger dig 
verktygen att identifiera vad som behöver  
hända där du jobbar! 

Allt börjar med bra lärare – har du rätt 
förutsättningar för att vara en bra lärare?

Runt om i landet arbetar ombud och lärare med 
arbetsplatsdialogen. Där försöker de få svar på 
frågor som hur är arbetsmiljön och hur vi kan jobba 
tillsammans för att förändra? Lärarförbundet  
har som mål att ha en ständigt pågående dialog  
på arbetsplatserna.

Läs och inspireras – tillsammans gör vi skillnad! 
lararforbundet.se/arbetsplatsdialogen

”Arbetsplatsdialogen
är ett enkelt verktyg
för att synliggöra
och arbeta med
förutsättningar för
att vara bra lärare.
I det stora och  
det lilla.” 
–Elin Englund, styrelseledamot Ovanåker
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Verktyg för  
dig som medlem
Min lön
Se löneutvecklingen de senaste åren i Lärarförbundets
lönestatistik. 
lararforbundet.se/minlon

Arbetstidskollen
Stämmer ditt arbetstidsschema överens med ditt avtal?
Arbetstidskollen är ett unikt verktyg för alla medlemmar  
i Lärarförbundet.  
lararforbundet.se/arbetstidskollen

Lektionsbanken
Kvalitetssäkrade lektionstips kopplade till läroplan.
lektionsbanken.se

Sociala medier
Vi tipsar om aktuella aktiviteter, tycker till i skolfrågor  
och diskuterar. Välkommen att vara med i diskussionen!
Vi ser fram emot att få ta del av dina erfarenheter.

facebook.com/lararforbundet
twitter.com/lararforbundet
instagram.com/lararforbundet

Följ Lärarförbundets ordförande  
Johanna Jaara Åstrand:

facebook.com/johannajaaraastrand
@JohannaJAstrand
@johannajastrand

18
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Vi är en Fair Union!
Det innebär att vi alltid väger in miljöaspekter, etisk  
hänsyn och mänskliga rättigheter när vi köper varor och 
tjänster och när vi placerar våra tillgångar. Med hjälp av 
Lärarförbundets miljöpolicy verkar vi för en hållbar  
utveckling av miljö och klimat. Vi arbetar för mänskliga 
rättigheter och menar att demokrati och öppenhet är  
en grundförutsättning för att bygga en framtid.

• Vi gör bara affärer med företag som har kollektivavtal.

• Vi väljer fairtrademärkta produkter då det är möjligt.

• Vi tar miljömässig och etisk hänsyn när vi köper 
produkter och tjänster.

• Vi placerar inte förbundets kapital i verksamheter 
som kränker mänskliga rättigheter.

Lärarförbundet är med i föreningen Fairtrade Sverige 
tillsammans med andra fackföreningar, studieförbund, 
biståndsorganisationer, kyrkor med flera. Tillsammans 
har vi en viktig uppgift: vi kan vara förebilder, inte bara 
för våra elever utan även för alla medlemmar, andra 
fackförbund, företag och organisationer.
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Solidaritet  
med lärare globalt
Lärarförbundet har ett starkt internationellt engagemang 
eftersom det fackliga arbetet bygger på solidarisk sam-
verkan, inte bara med våra kollegor på arbetsplatsen,  
utan med lärare över hela världen. Genom internationellt 
utvecklingssamarbete i Afrika, Asien, Latinamerika och 
Östeuropa stöder vi byggandet av starka, oberoende och 
demokratiska fackliga lärarorganisationer i andra länder. 

Vi arbetar för allas rätt till utbildning av hög kvalitet, i Sverige 
och i världen. Genom att vara medlem i Lärarförbundet 
bidrar du till vår internationella verksamhet med 1,5%  
av din medlemsavgift. 

Många frågor som påverkar lärare diskuteras på europeisk 
eller global nivå. Lärarförbundet bevakar utbildningsfrågor 
på alla nivåer för att kunna agera tidigt och påverka.
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Colombia

Gambia

Liberia

Mocambique

Malawi

Filippinerna

Zanzibar Indonesien

Indien

D.R. Kongo

Tadzjikistan
Serbien

Lärarförbundet i världen
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Vi hjälper kolleger  
som bygger starka  
fackföreningar!
I de namngivna länderna på det tidigare uppslaget  
bedriver vi utveckligssamarbete tillsammans med  
lokala lärarorganisationer. I områden med cirklar  
runt sig på kartan sker samarbete i Education Internationals 
kvinnonätverk. Samt att vi i Latinamerika stöder ett  
samarbete i ett pedagogiskt nätverk. 

Samtliga samarbeten finansieras dels av Sida genom Union 
to Union och dels genom Lärarförbundets medlemsavgifter.

mariarodikova
Markering
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 Lärarförbundet  
– det självklara valet för behöriga lärare! 

Från förskola till högskola 
Du som är lärare, studie- och yrkesvägledare eller skol- 
ledare samt du som är lärarstudent eller doktorand är  
välkommen att bli medlem i Lärarförbundet.

Med lärare menar vi lärare i alla skolformer från för- 
skolan till högskolan. Även om vi har olika uppgifter och 
arbetsgivare tillhör vi samma profession och skapar för-
utsättningar för varandra. Därför är det självklart att 
alla lärare och skolledare ska vara medlemmar i samma  
fackförbund och professionsförbund. För att kunna bli 
medlem i Lärarförbundet finns det vissa kriterier du  
måste uppfylla.  

Som anställd lärare inom förskola, förskoleklass, grund-
skola, fritidshem, gymnasieskola, särskola, specialskola, 
vuxenutbildning eller sameskolan är dessa: 

• har lärarexamen

• har utländsk lärarexamen

• studerar för att få lärarexamen.

Är du istället anställd som skolledare, studie- och yrkes-
vägledare, yrkeslärare, modersmålslärare, folkhögskol-
lärare, kulturskollärare, högskolelärare, lärare inom 
yrkeshögskola eller uppdragsutbildning, studieförbunds-
lärare, lärare inom Svenska Kyrkan behöver du:

• anses ha relevant utbildning för uppdraget eller enligt 
gällande regelverk.

• ha lärarexamen och vara arbetslös eller tillfälligt ha ett 
annat yrke, men som ha för avsikt att söka anställning 
som lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare.

Är du istället pensionerad lärare, skolledare eller studie- 
och yrkesvägledare är du självfallet också välkommen att 
bli medlem. 

mariarodikova
Markering
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Bli medlem idag!

lararforbundet.se/blimedlem

Du kan också ta kontakt med Lärarförbundets arbetplats-
ombud eller ringa Lärarförbundet Kontakt: 0770-33 03 03.

Medlemsavgifter

• Yrkesaktiva: 290 kr/mån – om du arbetar 75% eller   
mer, 150 kr/mån – om du arbetar mindre än 75%.

• Pensionärer: 45 kr/mån.

• Lärarstuderande: Avgiftsfritt!

OBS! Rabatt för nyutexaminerade
Efter din lärarexamen betalar du endast 100 kronor för  
hela det första året. Det andra året efter examen betalar 
du 150 kronor i månaden.



Lärarförbundet Kontakt 0770-33 03 03 
Box 122 29, 102 26 Stockholm lararforbundet.se
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