
 
 

Om Lokal skolledarstyrelse saknas i avdelningen behöver skolledarmålen läggas till avdelningens 

verksamhetsplan.  

Verksamhetsplan för Lärarförbundets avdelning i 

Avesta  - antagen vid årsmöte 2022 

 

Inledning… 

Bli 200 000 yrkesaktiva medlemmar 
 
Vi är en stolt profession, samlad i en stark facklig organisation. Med gemensam kraft bygger 
vi framtid. Tillsammans är vi professionens samlade, starka och yrkesstolta röst. Vi driver 
våra frågor och tar intryck av medlemmarnas åsikter, vetenskapliga rön samt kunskap från 
och genom interaktion med andra aktörer i vårt arbete. Det ger oss förutsättningar för vårt 
arbete med att förbättra våra villkor och utvecklingsmöjligheter.  
 
Denna målsättning slog kongressen 2018 fast för 2022 och konstaterade samtidigt att för att 
uppfylla denna målbild så gäller det att öka andelen yrkesverksamma medlemmar och få fler 
medlemmar engagerade i Lärarförbundet genom tydliga satsningar på ombud och utifrån en 
ständigt pågående medlemsdialog.  
 
När vi nu går in i sista verksamhetsåret innan nästa ordinarie kongress så gör vi det med en 

positiv medlemsutveckling och en pågående process med Lärarnas Riksförbund och Sveriges 

Skolledarförbund i syfte att samla alla Sveriges lärare och skolledare i en ny gemensam 

organisering. Oavsett hur den processen går så står vår målsättning fast: En stolt profession 

samlad i en stark facklig organisation, vi vet att vi gör varandra starkare, tryggare och bättre 

när vi står enade. Därför har målet fler yrkesaktiva medlemmar fortsatt hög prioritet.  

Varje månad rekryterar vi minst 3 000 nya yrkesaktiva medlemmar 
För att uppnå målet skall vår avdelning rekrytera 51 nya yrkesaktiva medlemmar i år. 

Hur når vi 3000-målet?  
• Regelbundna arbetsplatsbesök   

• Medlemsfika på stan  

• Mentorssystem för ombuden 

• Regelbundet synas i sociala medier, lokalpress, mailutskick 

• Ombudsträff via Teams inför styrelsemöten 

• Digital frågestund för alla medlemmar 

• Kontakta alla nyanställda 

• Utbilda ombuden i MBL 

 

Andelen ämneslärare på högstadiet och gymnasiet samt skolledare som är medlemmar i 
Lärarförbundet ökar  
 

• Arbetsplatsbesök med fokus på att rekrytera. 

• Marknadsföra inspirations kvällarna som är riktade till högstadier och gymnasiet. 



 
 

 

 

Andelen studerandemedlemmar som övergår till yrkesaktivt medlemskap ökar 
 

• Kontakta nyanställda 

• Medlemsfika 

Vi rekryterar lärare och skolledare genom att lyssna och agera på de frågor som engagerar. Vi finns 
för våra medlemmar och utvecklar oss utifrån det vi lyssnar in. 
 

• Medlemsfika 

• Ombudsträff inför styrelsemöte 

• Frågestund medlemmar 

• Frukostmöten för skolledare 

• Öppet möte angående skolledares arbetsbelastning där regionala kontoret deltar 

Vi sätter särskilt fokus på att: 
o varje lärar- och skolledaruppdrag har bra balans mellan krav och resurser 
o lärares och skolledares löner är konkurrenskraftiga jämfört med andra 

akademikeryrken 

• Påverka och informera medlemmarna vikten av att anmäla i KIA 

• Arbeta för att ogrundade löneskillnader minskar för våra medlemmar 

• Kontinuerliga träffar med politikerna i bildningsförvaltningen 

• Stötta och utbilda ombuden att delta och förhandla tjänstefördelningen inför kommande 

läsår.  

 

 


