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Förslag till verksamhetsplan Lärarförbundet Folkhögskola 2022   
 
I normalstadgan för avdelning inom Lärarförbundet står följande under 8 § gällande 
avdelningsstyrelsens arbete:    
    
Avdelningsstyrelsen ska:     

 organisera verksamheten för att kontinuerligt kunna fånga upp medlemmarnas fackliga och 
professionella intressen och tillsammans med medlemmarna driva dessa frågor     

 skapa en fungerande arbetsplatsorganisation med ombud, klubbar och/eller kontinuerlig 
förtroendemannanärvaro på annat sätt     

 svara för bevakning kring frågor som rör medlemmarnas fackliga och professionella intressen 
inom avdelningen     

 utöva förbundets förhandlingsrätt vid lokala förhandlingar     
 verka för god medlemskontakt och aktivt rekrytera och organisera yrkesaktiva och 

studenter     
 registrera de arbetsplatsombud, skyddsombud och skolledarombud som valts av 

medlemmarna och utse dem till fackliga förtroendemän     
 utse andra fackliga förtroendemän till olika uppdrag     
 svara för kontinuerlig kompetensutveckling av fackliga förtroendemän     
 genomföra aktiviteter tillsammans med medlemmarna som möter deras fackliga och 

professionella intressen     
   
Det vill vi konkretisera i följande förslag till verksamhetsplan för året 2022:  
 

Facklig kamp och politik   
 Fortsatt arbeta för att ha en lokal facklig verksamhet på varje folkhögskola.  
 Verka för att lokala fackliga representanter har rimliga förutsättningar för sitt uppdrag. 

Förtydliga vikten av reglerad tid för fackliga uppdrag på respektive skola.  
 Ha en beredskap att snabbt agera vid behov av fackligt stöd i lokala förhandlingar.  
 Som ett led i arbetet för god löneutveckling driva frågan om högre statsbidrag till 

folkhögskolan med hjälp av Lärarförbundet. Inför Lärarförbundets ordinarie kongress hösten 
2022 driva frågan inom förbundet.    

 Vara en självklar aktör på den folkbildningspolitiska arenan och arbeta med opinionsbildning 
inom de områden som är aktuella för utbildningsformen folkhögskola.  

 Arbeta med opinionsbildning inför valet 2022.   
 Fortsatt inventera och katalogisera lokala avtal i syfte att skapa erfarenhetsutbyte för lokala 

ombud.   
 Arbeta för att förtydliga och synliggöra Lärarförbundets webbplats som resurs i det lokala 

fackliga arbetet inom avdelningen.    
 Avdelningsstyrelsen ska ha minst två fysiska möten per termin och däremellan digitala möten 

efter behov  
 

Organisation   
 Fortsatt aktivt delta i processen att skapa en ny organisering för Sveriges Lärare och 

skolledare.  
 I den processen verka för att folkhögskollärarnas behov tillgodoses i den nya organiseringen.  
 Rekrytera 360 nya medlemmar.  
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Utbildning   
 Genomföra två arbetsplatsombudsutbildningar, en fysisk under utbildningsveckan 2022 och 

en digital under hösten 2022.   
 Genomföra två skyddsombudsutbildningar.  
 Fortsatt utveckla ett utbildningsteam med utbildare inom avdelningen.  
 Anordna utbildningsveckan 2022 under vecka 13.  
 Anordna kursen Ny på Folkhögskola.   

  
Folkhögskolan och Professionen     
 Arbeta för att höja den allmänna medvetenheten om folkhögskolans särart.     
 Verka för att initiera en diskussion på våra arbetsplatser om folkhögskollärarens profession 

och yrkesetik.    
 Genom vårt forskningsstipendium främja praktiknära forskning om vår profession, eller 

verksamhet.    
 För våra medlemmar synliggöra aktuell forskning i syfte att utveckla professionen.    
 Verka för ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskollärare.  

  
Internationellt   
 Representera Lärarförbundet och aktivt delta i Nordiska folkhögskolerådets arbete.  
 Representera Lärarförbundet på EAEA:s General Assembly.  
 I dialog med övriga medlemsorganisationer utveckla Lärarförbundets medlemskap i ICAE. 
 Representera Lärarförbundet och aktivt delta i folkbildningssveriges internationella 

arbetsgrupp.    


