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Rapport från styrelsemötet 

den 21:a april 
Under styrelsemötet diskuterades bl.a. 

de nya lönerna, som började att gälla 

från 1 april i år. Det är dessutom mer 

eller mindre klart att Jönköpings 

kommun kommer att söka de extra 

pengar som staten kommer att utbetala 

till lärarna. Sedan ska dessa pengar 

fördelas och LR:s uppfattning är att 

dessa ska räcka till så många som 

möjligt. Vi torde således få anledning 

att återkomma till frågan i ett senare 

nyhetsbrev. På mötet beslutades det 

dessutom om vilka som kommer att få 

nedsättning i tjänst för att arbeta fackligt 

under nästa läsår. Det blev Charlie 

Heinpalu (80 %), Susanne Axfors (51 

%), Lena Hartvigsson (24 %) och Matti 

Oksanen (20 %). 

 

Aktuellt om arbetsmiljö 
Under styrelsemötet visades en film 

som hette ”Utmaningen – en film om 

jobbstress” vad filmen handlade om 

framgår av titeln. Vad som kan 

konstateras är att stress på jobbet blir ett 

allt vanligare problem. Det är viktigt att 

hålla i åtanke att arbetsgivaren ska 

anpassa arbetet till vart och ens enskilda 

förutsättningar, det är således svårt för 

arbetsgivaren att hävda att en 

heltidstjänst är si och så många timmar 

och att man inte kan minska antalet 

undervisningstimmar på en heltidstjänst 

eftersom detta måste vara individuellt. 

 

Medlemsföreläsning med 

Stefan Hertz 
Den 25 april höll Stefan Hertz en 

medlemsföreläsning för medlemmarna i 

kommunföreningen på HLK. 

Medlemsföreläsningen var mycket 

uppskattad bland åhörarna och den 

handlade om framgångsrik undervisning 

i helklass, d.v.s. hur man i en 

klassrumssituation kan arbeta för att 

fånga upp alla elever. Några särskilda 

knep och knåp som man kan använda 

gavs också under föreläsningen. 

 

 

Inför betygssättningen 
Så här i betygssättningstider kan det 

vara värt att ta upp något som det 

skrivits om tidigare i ett annat nummer 

av Nyhetsbrevet LR Nytt, nämligen om 

man kan bli tvingad av sin rektor att 

sätta betyg åt en obehörig kollega. 

Svaret på denna fråga är nej, man kan 

inte bli tvingad till det, eftersom 

betygssättningen är en 

myndighetsutövning och anser man att 

man inte har underlag för att sätta ett 



betyg så är man suverän att fatta det 

beslutet på egen hand. 

 

Borghamnsdagarna 
Den 26-27 maj har kommunföreningen 

sin traditionsenliga utbildning i 

Borghamn för ombuden. Denna gång 

kommer utbildningen att handla om 

FAS  05. Mer information om detta 

samt hur man anmäler sig kommer i ett 

separat utskick. 

 

Kommande aktiviteter 
26-27/5 Borghamnsdagarna, Utbildningsdagar 

i Borghamn för fackliga ombud i 

kommunföreningen 
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