
  
 

Verksamhetsplan för Lärarförbundets avdelning/ 

Lokala skolledarstyrelsen i Kristianstad  - antagen 

vid årsmöte 2022 
 

En stolt profession, samlad i en stark facklig organisation. Med 

gemensam kraft bygger vi framtid. 

 
Verksamhetsplanen 2022 utgår från kongressens beslut om Vision, Agenda för en 

stark profession och verksamhetsinriktning 2019-2022.  

 

Lärarförbundets uppdrag är att vara professionens samlade, starka och yrkesstolta 

röst. Lärarförbundet ska driva lärarnas villkors- och yrkesfrågor i syfte att förbättra 

arbetsmiljön, förutsättningarna och utvecklingsmöjligheterna. 

 

Skolan ska präglas av en god arbetsmiljö med balans mellan krav och resurser och 

mellan arbete och fritid. Lärares och skolledares löner ska uppvärderas och motsvara 

såväl utbildningens längd som uppdragets komplexitet.  

 

Lärarnas löner ska vara konkurrenskraftiga i jämförelse med andra akademikeryrken. 

Lönernas positiva utveckling ska ske samtidigt som arbetsmiljön stärks. 

 
För att med gemensam kraft bygga framtid måste vi bli fler så att Lärarförbundet ökar 

i styrka. Detta är Lärarförbundets mest prioriterade fråga. Lärarförbundet ska vara 

öppet, engagerande, kompetenta och drivande. 

 

Lärarförbundet är den enda organisation som samlar kraft från hela 

lärarprofessionen. Vi vägrar ställa lärarkategorier eller lärare och skolledare emot 

varandra. Därför är vi störst och en stark röst i samtal med huvudmän och i 

samhällsdebatten 

 

 

 

 



Övergripande mål 
 

Starkare tillsammans 
Att vara medlem och engagerad i Lärarförbundet är attraktivt – det är självklart för 
alla lärare, skolledare och lärarstudenter att vilja vara en del av förbundet. 
Lärarförbundet ska vara hela professionens förbund. För att förstärka det ska vi bli 
fler medlemmar och öka vår representativitet. 
 
 
Varje månad ska vi rekrytera 1300 medlemmar i landet 
 
För att uppnå det målet skall vår avdelning rekrytera 11 nya medlemmar varje månad 

 
För att uppnå målet ska vi 

• Dela medlemmarnas vardag ute på arbetsplatserna och vara tillgängliga. Vi ska, 

genom att skapa relationer och vara attraktiva, behålla medlemmar. 

• Arbeta aktivt med rekrytering och tillsammans med ombuden erbjuda medlemskap till 

alla på arbetsplatsen som inte redan är medlemmar . 

• Arbeta för att det finns välutbildade ombud på alla arbetsplatser som en länk mellan 

arbetsplatsen och styrelsen. 

• Uppmuntra till engagemang kring de frågor professionen prioriterar på arbetsplatsen. 

• Medverka vid uppstart och examen vid Kristianstad högskola 

• Vara synliga på VFU och sociala medier. 

• Aktivt arbeta tillsammans med ombuden med att erbjuda studerande att bli 

yrkesverksamma medlemmar i Lärarförbundet. 

• Sträva efter att skolledare är med vid rekrytering av nya skolledare 

Arbetsplatsdialog för en stark profession 
Vi har en ständigt pågående arbetsplatsdialog. Vi lyssnar in och agerar lokalt och 
nationellt på de frågor som engagerar medlemmar och presumtiva medlemmar. Vi 
sätter särskilt fokus på att: 

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

 
För att uppnå målet ska vi 

• Verka gemensamt för att det pedagogiska uppdraget och det pedagogiska 

ledarskapet prioriteras inom arbetstid och tilldelade resurser. 

• Arbeta aktivt för att skolans arbetsmiljö och lärarnas och skolledarnas 

arbetsbelastning prioriteras vid resursfördelning, genom att i alla sammanhang och 

forum lyfta fram lärarna. 



• Arbeta för att det förs en utbildningspolitik som utgår från professionens prioriteringar 

och skapar ett hållbart lärarliv. 

 

Lärare och skolledares löner ska vara konkurrenskraftiga jämfört med andra 

akademiker yrken 

 

För att uppnå målet ska vi 

• Stötta medlemmarna i att bli aktiva i löneprocessen på arbetsplatsen. 

• Verka för att löne-och medarbetarsamtalet används som redskap för att påverka  

löneutvecklingen. 

• Arbeta aktivt för  att avtalets intentioner efterlevs gällande lön, där man pekar på att 

kompetens, kontinuitet och erfarenhet som bidrar till förbättrade elevresultat och 

verksamhetens mål sett över tid ska premieras. 

• Bevaka så arbetsgivaren tar ansvar för en långsiktigt och hållbar lärarförsörjnings 

strategi. 

• Stärka styrelsens kompetens gällande profession, villkor och rekrytering. 
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