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Nyhetsbrev januari 2015 • Jönköpings kommunförening 
______________________________________________________________________________!!
Jönköpings kommunförenings nyhetsbrev 
Detta och äldre nyhetsbrev hittar du på Jönköpings kommunförenings hemsida, www.lrjkpg.se. Där 
kan du även ta del av material från utbildningar och övrig information från din lokalavdelning.  !!
Avtal och lön 2015 
I år har vi ett sifferlöst avtal, med utlovade 15 
miljoner extra, men denna gång utan förra års 
procedur med äskanden från enskilda rektorer. 
Pengarna fördelas istället till respektive skola. !
Bedömningssamtalen ska vara klara senast ja-
nuari månads utgång och utfallssamtalen ska 
hållas under vårterminen, före den 1/4, då den 
nya lönen utbetalas.  !
Glöm inte att din rektor ska kunna motivera 
varför du har den lön du har och hur du ska 
arbeta för att höja din prestation och lön ytter-
ligare. !
”Nygamla” lönekriterier på gång 
Arbetet med de nya lönekriterierna fortskrider 
och det senaste är att de rådande lönekriterier-
na inte ska bytas ut, utan istället förtydligas. 
Arbetsgruppen leds av Thomas Kroksmark.  !!
Övningsskolor 
Utbildningsförvaltningen har beslutat att på-
börja en försöksverksamhet med övningsskolor 
(gäller förskolan och F-6) för lärarstudenter !!!!!

!!!
som antagits ht-14 och framåt (information 
finns på Kompassen). Projektet ska pågå till 
2019.  !
Avtalet för VFU-handledaren kommer att om-
förhandlas och LR verkar för att arvodet ska 
utbetalas till handledaren och att uppdraget ska 
vara tidsatt och rymmas inom den reglerade 
arbetstiden.  !!
SYV 
Utbildningsförvaltningen har påbörjat en ut-
redning,  ”Plan för studie- och yrkesvägledning 
- skola och arbetsliv”, där nya riktlinjer ska tas 
fram för studie- och yrkesvägledningen i 
kommunen. !!
Arbetsmiljö - inspektion 
Arbetsmiljöverket kommer att ha tillsyn av 
skolor i Jönköpings kommun, se lista nedan. På 
skolorna ska rektor, skyddsombud och elev-
skyddsombud delta i inspektionen. Det är vik-
tigt att skyddsombudet vågar lyfta problem och 
därför bra att ha skriftligt underlag med sig att 
lämna in till verket. Det systematiska arbets-
miljöarbetet på skolorna och medarbetarenkä-
ten kan användas som grund. !
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Skyddsombuden på berörda skolor kallas till 
ett möte den 2/2 så att vi tillsammans kan för-
bereda inspektionen utifrån ovanstående.  !
Österängsskolan 4/2 
Torpaskolan  5/2 
Nyarpsskolan 16/2 
Råslättsskolan 17/2 
Bäckadalsgymnasiet 18/2 
Sanda utbildningscentrum 24/2 
Erik Dahlbergsgymnasiet 25/2 
Kålgårdsskolan 26/2 
Månsarpsskolan 4/3 
Hisingstorpsskolan 5/3 
Stensholmsskolan 6/3 
Flahultsskolan 10/3 
Ribbaskolan  11/3 
Ljungarumsskolan 12/3 
Södergårdsskolan 17/3 
Ölmstadskolan 18/3 !!!!!!

!!!!!!!!!
Kommande datum !
2/2 Kl. 13.15, Idas skola. 
 Möte för speciellt inbjudna 
 skyddsombud/lokalombud inför 
 inspektionerna. !
3/3 Årsmöte, inbjudan kommer. !
16/4 Medlemsmöte, mer information 
 kommer. !!!!!!!!!
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