
Skolavtal 21 för 
ombud
Allt börjar med bra lärare



Agenda 1. Tjänsteplanering enligt Skolavtal 21

2. Processtöd bilaga 6

3. Samverkan – delaktighet på arbetsplatsen

4. Frågor

Presentatör
Presentationsanteckningar
Inte en fråga om avtalet I stort utan fokus lokalt tjänsteplanering och arbetsmiljö. Hur ni kan jobba med det.



Tillsammans är 
vi starka och får 
saker att hända!

Presentatör
Presentationsanteckningar
LottaFrån avtalet till arbetsplatsen. Kedja från Lärarförbundet nationellt till alla medlemmar på arbetsplatsen. Ombud viktiga!För att få tryck behöver vi vara många! Ingen ska stå utanför.Vi vill ha frågor och synpunkter på hur vi gemensamt med avdelningen kan stödja er. Inga frågor på avtalet – det ligger. Lyssna gärna på dragningen med de öronen och ställ frågor kring vad ni behöver. Detta är en början!



Arbetet behöver 
pågå hela året –

- på alla 
arbetsplatser -

- målen behöver 
vara konkreta

• ... lärare och skolledare:
• Har du uppdragssamtal med din chef?
• Har du ett arbetstidsschema med all reglerad 

arbetstid och rast utlagd?
• Har du lönesamtal?

• ... ombud:
• Förhandlas tjänsteplaneringen på din skola?
• Försäkrar sig arbetsgivaren om att varje lärare har tid 

för sitt uppdrag?
• Finns avsatt tid och en planering för 

kompetensutveckling på din skola?

• ... avdelningen:
• Följer ni upp konkreta villkor för lärare, skolledare 

och ombud"?
• Får avdelningen förslag på nya löner för alla 

medlemmar och stämmer av med arbetsgivaren?
• Diskuteras arbetsgivarens analys av lönestrukturen 

efter löneöversynen?
• Har arbetsgivaren en uppdaterad och samverkad 

kompetensförsörjningsplan?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbeta året runtDet finns några extra viktiga tillfällenSätt tydliga mål som ni kan följa upp - på arbetsplatsnivå, kommuncentralt Det SKA bli en förflyttning.



Tjänsteplanering ska samverkas/förhandlas

men inte omfatta enskildas scheman eller uppdrag



Tjänsteplanering - mål

• verksamhetens mål

• god arbetsmiljö 

• rätt arbetstid

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gärna övergripande……men……gripande över allt!Det kan förstås variera mycket mellan lärare. Om flera lärare gör en bedömning är det lättare att hitta nivåer som kan accepteras som utgångspunkt för tjänsteplaneringen.



Tillräcklig bemanning

faktisk 
tillgänglig 
arbetstid

för lärare

arbetstid 
för alla 

arbetsuppgifter

för elever

Presentatör
Presentationsanteckningar
Summera hur mycket tid för undervisning och annat arbete som går åt för planerad verksamhet.Summera hur mycket tid för undervisning och annat arbete som finns tillgänglig utifrån den bemanning som finns på skolan idag. (antal heltidstjänster x genomsnitten ni kom fram till)Om förutsättningarna (2) och uppdraget (3) är i balans har ni kommit ett bra steg i planeringen.



Balans i uppdragen 
– räkna med allt 

-”sånt som tar tid” 
-”annat arbete”

- arbete med
undervisning



Tjänsteplanering - steg

• Förbered med medlemmarna

• Planera med er chef 

• Jobba tillsammans

• Samverka/förhandla

• Summera och informera medlemmar och avdelning

• Ha koll



Med medlemmarna

• Beskriv er vardag - Schemakollen eller dialogstöden

• Sammanställ för tjänsteplanering och schemaläggning

• Använd i arbete och samverkan/förhandling

• Återkoppla

• Håll era gränser

Presentatör
Presentationsanteckningar
Med medlemmarnaGå igenom hur det kan beskriva sin vardag med Schemakollen eller dialogstödenSammanställ det som är viktigt att tänka på i tjänsteplanering och schemaläggningAnvänd det i arbetet och inför samverkan/förhandlingÅterkoppla till medlemmar och håll era gränser



Med er chef

• Hur ni undersöker – medlemmarnas bilder

• Vad som gäller

• Hur planeringen blir realistisk och hanterlig

• Eventuella verktyg och stöd

• Planera

• Samverka/förhandla

• Ha koll – håll gränserna



Sammanställ ”undervisning” / det arbetsgivaren redan planerar 

a) klasser/undervisningsgrupper (med antal elever/grupp)

b) timmar undervisning/ämne/grupp (timplan)

c) totalt antal timmar för undervisning/årskurs/ämne/totalt (a*b-ish)

d) totalt antal timmar som ”c” med för- och efterarbete

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sammanställ vilka klasser och undervisningsgrupper som planeras, ange antal elever/grupp.Gå igenom hur många timmars undervisning varje elev ska ha (timplan).Multiplicera antal timmar (b ovan) med antal undervisningsgrupper i varje ämne.Summera antal lärartimmar för undervisning som behövs per årskurs/verksamhet och totalt. Lägg sen till tid för för- och efterarbete, det som ger undervisningen kvalitet.



Sammanställ ”sånt som tar tid” – (men som man inte alltid räknar med)

• paus

• ställtid

• när nåt händer som nån måste ta hand om

• personal-, arbetslags- ämnesmöten etc.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lägg till tid för det som ”tar tid för alla”.



Sammanställ ”annat arbete” - som
• friskvård
• betygsättning
• nationella prov
• mentorskap
• utvecklings- och lönesamtal
• föräldramöten
• pedagogiskt ansvar/utveckling
• elevvård

• lovskola
• läxstöd
• rasttillsyn
• pedagogisk måltid
• praktiska ansvar
• kompetensutveckling
• samverkan/facklig tid
…

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gå igenom hur många timmar som behövs för ”annat arbete”. Ta hänsyn till antal elever.



Tillräcklig bemanning???

faktisk 
tillgänglig 
arbetstid

arbetstid 
för alla 

arbetsuppgifter

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nu har ni ett underlag för att bedöma om tjänsteplaneringen är i balans.Är ni tillräckligt många?



Balans i uppdragen????

-”sånt som tar tid” 
-”annat arbete”

- arbete med
undervisning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nu har ni ett underlag för att bedöma om tjänsteplaneringen är i balans.Ryms alla arbetsuppgifter i ett läraruppdrag med den här planeringen?



Om bemanningen inte räcker

• minska/prioritera uppdrag

• öka bemanningen                    

…eller både och

Kanske fördela om tid undervisning <-> annat arbete.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Om bemanningen inte räcker till behöver ni analysera om uppdraget kan minskas, om bemanningen måste öka eller både och.Om bemanningen räcker men det finns för lite tid till antingen undervisning eller annat arbete behöver ni sannolikt öka/minska på antalet undervisningstimmar och därmed minska/öka timmarna för annat arbete.



Stäm av kompetenser/behörigheter

Rekrytera och kompetensutveckla vid behov.

Bevaka att behöriga lärare söks och anställs.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kompetenser och behörigheter ska matchas mot uppdragen, behov av kompetensutveckling och av nyrekryteringar gås igenom innan det är dags att samverka eller förhandla förslaget till tjänsteplanering. Sen vidtar genomgång av varje lärares uppdrag och en fungerande schemaläggning.



Riskbedöm, samverka/förhandla tjänsteplaneringen

Dokumentera planering och eventuella oenigheter

Om planeringen ändras – ta om processen

Sen vidtar genomgång av varje lärares uppdrag 

och en fungerande schemaläggning.



Med avdelningen

Stöd från arbetsgivare och avdelning, t ex 

• SAM

• kompetensförsörjningsplan

• bilaga 6-arbete

Medlemmarnas beskrivningar + tjänsteplaneringen -> avdelningen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Med avdelningenGå igenom vilket stöd ni på arbetsplatsen kan ha från arbetsgivare och avdelning, t ex SAM, kompetensförsörjningsplan och bilaga 6-arbete.Ge avdelningen möjlighet att använda medlemmarnas beskrivningar av sin vardag och resultatet av tjänsteplaneringen i sitt åverkans- och förhandlingsarbete. 



Arbetsmiljön 
pågår hela 
året

– det behöver 
samtalet också

• Introducera, samordna och följ upp arbetet med 
schemakoll eller dialogstöd för att få till samtal om er 
vardag

• Samverka, förhandla och riskbedöm viktiga beslut

• Begär att tid avsätts för kompetensutveckling och att 
innehållet planeras i samverkan

• Håll samtalet om uppdrag och förutsättningar levande

• Håll samtalet med lokalavdelningen levande, dela 
erfarenheter och framgångar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Elisabet lite mer tyngdpunkt på samverkan - tank på samverkanskulturen -delaktighet och inflytande på arbetsplatsen:Det är förstås ni på arbetsplatsen som vet vilka frågor som är viktigast för er och som väljer hur ni vill driva dem. De här punkterna utgår ifrån de frågor som många medlemmar lyfter och som varit i fokus i avtalsförhandlingarna. Vi hoppas att de tillsammans med avtalet kan vara ett stöd i arbetet för en bra vardag på jobbet.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Ny bilaga utan pengarArbetsbelastning och arbetsmiljö har varit något vi har drivit och för arbetsgivarna är arbetstid väldigt viktigt.Har ni gjort processen?



START
1. Börja med att 
inventera och prioritera 
behoven hos just er.

• Analys, nuläge och 
målbild. 

• Gå igenom uppdrag 
och styrdokument 
(lagstiftning, 
förordning, lokala 
styrdokument).

2. Ange former för 
arbetet 

• Forum och former för 
samverkan eller 
samarbete

UTIFRÅN 
ERA BEHOV

3. Fördjupa er inom relevanta 
områden.

ARBETSMILJÖ

ARBETSTIDER

ARBETSBELASTNING

ARBETSORGANISATION

• Åtgärder inom ramen för 
befintlig avtalsreglering

EVENTUELLA ÅTGÄRDER
4. Åtgärder för en ändamålsenlig arbetsorganisation och en god 
arbetsmiljö

• Åtgärder som innebär 
ändrad arbetstidsreglering

4. Genomför åtgärder

1. Börja med att inventera och prioritera behoven hos just er

3. Fördjupa dialogen2. Sätt arbetsformer1. Inventera behov

Presentatör
Presentationsanteckningar
1. Börja med att inventera och prioritera behoven hos just erInled gärna arbetet med en inventering och analys av era förutsättningar kring verksamhetens uppdrag. Det arbete som ni gör kring det systematiska kvalitetsarbetet kan ni starta i även här. Ni kan gå igenom uppdrag utifrån skollag, läroplan och kursplaner. Vad har just er kommun för mål kring verksamheten och har ni på just er förskola eller skola bärande idéer för verksamheten. Egentligen betyder det inget nytt utan mer att samla ihop tankarna för en analys. I förutsättningar ingår den befintliga arbetsorganisationen. Finns det faktorer i arbetsmiljön?  Har ni arbetsformer som ni också behöver ta in i analysen. Hur är arbetstiden förlagd? Allt detta kan bidra till att skapa en gemensam bild av förutsättningar, krav och möjligheter som utgör ramen för arbetet. 



En effektivare
verksamhet

Bättre 
arbetsmiljö

Delaktighet

Engagerade
medarbetare

Bättre beslut

Bättre
implementering

Presentatör
Presentationsanteckningar
2. Hitta en struktur för arbetet – samverkan och samverkansformer Om ni har ett samverkansavtal är det naturligt att samverkan sker inom ramen för det. 4 av 5 kommuner har ett samverkansavtal men ni som inte har, ta med er samverkansstrukturen och intentionerna för samverkan när ni bestämmer arbetsformer. Som vi har sagt tidigare så tror vi att medarbetarnas engagemang och delaktighet i processen kan vara avgörande för resultatet. Oavsett om ni har ett samverkansavtal eller inte så är det viktigt att hitta sätt att organisera arbetet utifrån principer som främjar delaktighet och inflytande från medarbetare, skyddsombud och fackliga. 



START
1. Börja med att 
inventera och prioritera 
behoven hos just er.

• Analys, nuläge och 
målbild. 

• Gå igenom uppdrag 
och styrdokument 
(lagstiftning, 
förordning, lokala 
styrdokument).

2. Ange former för 
arbetet 

• Forum och former för 
samverkan eller 
samarbete

UTIFRÅN 
ERA BEHOV

3. Fördjupa er inom relevanta 
områden.

ARBETSMILJÖ

ARBETSTIDER

ARBETSBELASTNING

ARBETSORGANISATION

• Åtgärder inom ramen för 
befintlig avtalsreglering

EVENTUELLA ÅTGÄRDER
4. Åtgärder för en ändamålsenlig arbetsorganisation och en god 
arbetsmiljö

• Åtgärder som innebär 
ändrad arbetstidsreglering

4. Genomför åtgärder3. Fördjupa dialogen2. Sätt arbetsformer1. Inventera behov

3 - Områden för fördjupad dialog

Presentatör
Presentationsanteckningar
Efter inventering och analys och beslut om arbetsformer sker en fördjupad analys. Ni väljer själva vilka områden som är väsentliga att arbeta med inom just er verksamhet.



START
1. Börja med att 
inventera och prioritera 
behoven hos just er.

• Analys, nuläge och 
målbild. 

• Gå igenom uppdrag 
och styrdokument 
(lagstiftning, 
förordning, lokala 
styrdokument).

2. Ange former för 
arbetet 

• Forum och former för 
samverkan eller 
samarbete

UTIFRÅN 
ERA BEHOV

3. Fördjupa er inom relevanta 
områden.

ARBETSMILJÖ

ARBETSTIDER

ARBETSBELASTNING

ARBETSORGANISATION

• Åtgärder inom ramen för 
befintlig avtalsreglering

EVENTUELLA ÅTGÄRDER
4. Åtgärder för en ändamålsenlig arbetsorganisation och en god 
arbetsmiljö

• Åtgärder som innebär 
ändrad arbetstidsreglering

4. Genomför åtgärder3. Fördjupa dialogen2. Sätt arbetsformer1. Inventera behov

3 - Områden för fördjupad dialog

Samtliga hänger mer eller mindre 
ihop. Det kan därför finnas anledning 
att arbeta med dessa parallellt. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Verksamhetens utvecklingÖvergripande handlar det om att skapa en verksamhet som på bästa sätt svarar upp mot de krav och mål som finns.Det handlar om vad man måste göra, kan göra och vill göra för att möta de krav och behov som verksamheten ställer. 3.1 ArbetsmiljöEn god arbetsmiljö för lärare, skolledare och övriga medarbetare samt för elever i skolan är en central fråga för verksamheten, dess utveckling och för trivseln. Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete ska bedrivas systematiskt med särskilt fokus på hur uppdraget organiseras, om tiden används effektivt och hur prioriteringsordningen ser ut. Det hör tätt ihop med rektors möjlighet att utöva sitt arbetsmiljöansvar.Arbetsmiljön hänger tydligt ihop med de andra frågorna och är en viktig aspekt kopplad till 3.2 ArbetsorganisationHur arbetet på arbetsplatsen är organiserat påverkar såväl den enskilda medarbetarens arbetsinnehåll och arbetsmiljö som verksamhetens förutsättningar att nå sina uppsatta mål. Att skapa en ändamålsenlig arbetsorganisation som kännetecknas av balans mellan uppdrag och förutsättningar är något som kräver både tid och prioritering av resurser. Alla arbetsplatsers organisation och arbetssätt vinner på att med jämna mellanrum utvärderas och utvecklas –ett arbete som behöver ha sin grund i respektive arbetsplats olika förutsättningar och genomsyras av delaktighet. Dialogen mellan lärare och skolledare likväl som mellan lokala parter är av stor vikt för att uppnå en arbetsorganisation som utgår från verksamhetens uppdrag och uppställda mål. Utveckling och uppföljning av arbetsorganisation handlar om att gemensamt ta sig an frågeställningar kring ett antal olika delområden. Dessa tangerar även andra utvalda områden i detta stöd, till exempel:arbetsmetoder och förutsättningar för samarbetearbetstidsförläggning och schemaläggningbemanning och arbetsfördelning, inom och mellan yrkesgrupper Arbetsbelastningtydliggöra arbetsuppgifter, ansvar och balans i enskilda medarbetares uppdrag kompetensutvecklingprinciper för arbetstids-och tjänsteplanering 3.3 Arbetstider och arbetsbelastningArbetstiderLärares arbetstidsförläggning är en viktig del i att använda kompetensen på bästa sätt och samtidigt främja en god arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning. Ett arbete med en ändamålsenlig organisation som vilar på en god arbetsmiljö bör säkerställa att arbetstagare, med utgångspunkt i den totala arbetstiden, har erforderlig tid för att enskilt och i samarbete med kollegor fullfölja det uppdrag som arbetstagaren ansvarar för. En översyn av arbetstider görs utifrån den egna verksamhetens och arbetsplatsens specifika förutsättningar och behov för att nå verksamhetsmålen. ArbetsbelastningI syfte att säkerställa balansen mellan uppdrag och resurser finns olika sätt att synliggöra eventuellt nödvändiga åtgärder. Det kan till exempel handla om principer för arbetstids-och tjänsteplanering på såväl kollektiv nivå som att tydliggöra arbetsuppgifter, ansvar och balans i den enskilde medarbetarens uppdrag. Arbetet med båda dessa områden förutsätter, likt övriga områden i avtalet, en öppen och konstruktiv dialog avseende lärares uppdrag. Som stöd i detta finns framtagna dialogmaterial både för dialogen mellan chef och enskild medarbetare och för dialogen på arbetsplatsen. Om ni identifierar behov av alternativ arbetstidsreglering eller kompletteringar till bilaga M eller AB §13 kan lokalt kollektivavtal tecknas (se steg 4). Arbetet kan emellertid också leda till åtgärder som behövs för att förbättra arbetsorganisationen men som ryms inom regleringarna i bilaga M och/eller AB utan att teckna ett lokalt kollektivavtal (steg 4 i figuren). 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Ni kan använda ovanstående dialogmaterial om arbetstider och arbetsbelastning som en del i analysarbetet enligt bilaga 6. Då kan ni använda de resultat ni får fram som ett underlag för dialogen mellan parterna om eventuella behov av åtgärder i syfte att förbättra arbetsorganisationen. 







START
1. Börja med att 
inventera och prioritera 
behoven hos just er.

• Analys, nuläge och 
målbild. 

• Gå igenom uppdrag 
och styrdokument 
(lagstiftning, 
förordning, lokala 
styrdokument).

2. Ange former för 
arbetet 

• Forum och former för 
samverkan eller 
samarbete

UTIFRÅN 
ERA BEHOV

3. Fördjupa er inom relevanta 
områden.

ARBETSMILJÖ

ARBETSTIDER

ARBETSBELASTNING

ARBETSORGANISATION

• Åtgärder inom ramen för 
befintlig avtalsreglering

EVENTUELLA ÅTGÄRDER
4. Åtgärder för en ändamålsenlig arbetsorganisation och en god 
arbetsmiljö

• Åtgärder som innebär 
ändrad arbetstidsreglering

4. Genomför åtgärder3. Fördjupa dialogen2. Sätt arbetsformer1. Inventera behov

4. Åtgärder för en ändamålsenlig arbetsorganisation och en god arbetsmiljö

Presentatör
Presentationsanteckningar
När ni nu utifrån era identifierade behov haft en fördjupad dialog som pekar på vilka behov av åtgärder som finns bör dessa konkretiseras.Vi vet inte vad de olika arbetsplatserna i er verksamhet har för behov. Det kan handla om att tydliggöra arbetsformer för att frigöra tid. Det kan handla om att säkerställa balansen mellan uppdrag och resurser genom principer för arbetstids- och tjänsteplanering, tydliggörande av arbetsuppgifter, eller något helt annat.En åtgärd kan vara riktad till en eller flera arbetsplatser resp. till en eller flera yrkesgrupper. En åtgärd kan vara något som redan har provats med gott resultat och som nu skalas upp.När ni vet vilka åtgärder ni vill genomföra i er verksamhet behöver ni avgöra om dessa kräver ett lokalt kollektivavtal.



Processtöd till arbete 
för en ändamålsenlig 
arbetsorganisation
(Bilaga 6)

4. Genomför åtgärder3. Fördjupa dialogen2. Sätt arbetsformer1. Inventera behov

Lokalt kollektivavtal för medarbetare med 
bilaga M kan exempelvis tecknas om:
• Annat förhållande mellan reglerad 
arbetstid och förtroendearbetstid.
• Annat antal A-dagar.
• Semesteranställning enligt Allmänna 
bestämmelser (AB) 
• Principer för dimensionering av 
uppdraget, såsom tid för planering och 
uppföljning.

Lokalt kollektivavtal för medarbetare 
med reglering i AB § 13 kan 
exempelvis tecknas om:
• Förtroendearbetstid eller flextid.
• Årsarbetstid.
• Principer för dimensionering av 
uppdraget, såsom tid för planering 
och uppföljning. 

4. Åtgärder för en ändamålsenlig arbetsorganisation och en god arbetsmiljö

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det kan finnas olika skäl till att teckna ett LOK men om era åtgärder kräver avsteg från den arbetstidsreglering som gäller för medarbetarna på arbetsplatsen behövs ett LOK för att kunna genomföra åtgärderna.Behövs avsteg från bilaga M eller AB §13 måste ett LOK tecknasEtt LOK kan tecknas som även reglerarar andra frågorÅtgärder som inte handlar om arbetstidsreglering kan genomföras utan LOKDet kan handla om anpassningar av arbetstiden inom ramen för bilaga M, stor flexibilitet finns vad det gäller hur arbetsdagarna läggs ut, hur den reglerade tiden tillåts variera mellan veckor med olika arbetsbelastningDet kan handla om fördelning av arbetsuppgifter inom och mellan yrkesgrupper m.m.Om ni tillsammans kommer fram till att ni vill teckna ett LOK är vårt råd att ta kontakt med förhandlingsansvarig hos er arbetsgivare respektive de fackliga organisationerna.De kan ge er stöd och råd hur ni bäst utformar era tankar i avtalstext.Ett LOK måste tecknas av personer med mandat för att vara giltigt.Centrala parter uppmuntrar till och kan vara ett stöd om ni vill teckna ett LOK. Vi förutsätter att ni bedrivet ett gediget arbete enligt bilaga 6 för att identifiera behoven i just era verksamheter.



Skriv text här



OSA

Organisatorisk 
och
social
arbetsmiljö

Presentatör
Presentationsanteckningar
ElisabetArbetsbelastning!



7 § …arbetsgivaren ska ha mål för den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
Målen ska syfta till att främja hälsa och 
öka organisationens förmåga att 
motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska ge 
arbetstagarna möjlighet att medverka i 
arbetet med att ta fram målen och se till 
att arbetstagarna känner till dem. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
ElisabetArbetsbelastning 9 § Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet.Arbetstid12 § Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarnaSystematiskt arbetsmiljöarbete 5 § I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns det regler om arbetsmiljöpolicy, kunskaper och hur arbetsgivaren regelbundet ska undersöka och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten



SAM Organisatorisk och social 
arbetsmiljö (OSA)

6 § Arbetsgivaren ska se till att 
chefer och arbetsledare har 
nedanstående kunskaper: 
1. Hur man förebygger och 

hanterar ohälsosam 
arbetsbelastning. 

2. Hur man förebygger och 
hanterar kränkande 
särbehandling.

Arbetsgivaren ska se till att det 
finns förutsättningar att omsätta 
dessa kunskaper i praktiken. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
ElisabetVikten av ett SAM. Hur få in på varje arbetsplats intentionerna I Skolavtalet.



https://www.learnify.se/l/show.html#att/p831r?lang=sv

https://forbundsnatet.lararforbundet.se/fakta-och-stod/avtal2/skolavtal-21/

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/skolavtal-21

http://kompetensforsorjningskola.se/arbetstid/dialogstodarbetstidocharbetsbelastning.
121.html

https://www.lararforbundet.se/artiklar/sex-steg-for-att-du-ska-hinna-vara-larare

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/tjansteplanering

https://www.lararforbundet.se/artiklar/194 (”Så får ni en bra tjänsteplanering”)

Presentatör
Presentationsanteckningar
LottaVar hittar vi material om avtalet?�Lernify utbildningen/ förbundsnätet - länkar

https://www.learnify.se/l/show.html#att/p831r?lang=sv
https://forbundsnatet.lararforbundet.se/fakta-och-stod/avtal2/skolavtal-21/
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/skolavtal-21
http://kompetensforsorjningskola.se/arbetstid/dialogstodarbetstidocharbetsbelastning.121.html
https://www.lararforbundet.se/artiklar/sex-steg-for-att-du-ska-hinna-vara-larare
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/tjansteplanering
https://www.lararforbundet.se/artiklar/194


Vi finns för er!
Kontakta din avdelning eller 

huvudskyddsombud.

Du kan alltid ringa Lärarförbundet 
Kontakt 0770-330303

Presentatör
Presentationsanteckningar
LottaRegionala kontoren finns här för att stötta implementeringsarbetet MEN ni kan själva använda er av det material som finns.�Vi gemensamt med avdelningen kommer att följa upp ert arbete och resonera hur ni får det arbetsplatsnära-det är ute på arbetsplatserna som vi kan göra skillnad-tillsammans!�



Presentatör
Presentationsanteckningar
Lotta – tillsammans gör vi skillnad, vi har våra beslut och jobbar vidare-ställer alltid frågan! Ingen ska behöva stå ensam.



Frågor



Tack!
Allt börjar med bra lärare
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