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Nyhetsbrev mars 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.  !!
LÖV 2015 
Kommunföreningen har tillsammans med Lä-
rarförbundet kontaktat förvaltningen för att se 
över vilken information som gått ut till rekto-
rerna gällande fördelningen av potten. Perso-
nalkontoret ska gå ut med ett förtydligande till 
rektorerna om att lärarna är en prioriterad 
grupp och att Jönköpingsmodellen inte ska in-
nehålla några strukturella satsningar, så kallade 
”snedsitsar”.  !
Personer som är felaktigt lönesatta ska anmälas 
som särskilda löneärenden och ligger alltså ut-
anför den reguljära löneöversynen. Medlem-
marna uppmanas att vara uppmärksamma på 
detta! !
Det har framkommit att vissa rektorer inte 
kryssar i rutorna under bedömningssamtalets 
gång, utan att detta görs och meddelas i efter-
hand och utan lärarens insyn. Detta stämmer 
inte överens med riktlinjerna och kommunför-
eningen kommer att ta upp detta med perso-
nalavdelningen. Bedömningen ska göras under 
bedömningssamtalet och läraren ska få en ko-
pia på underlaget. !!!!!

!!
SYV 
Vi har nu lyckats få igenom att bemanningen  
under semestern på antagningsenheten har re-
ducerats till endast en vecka (v. 28) istället för 
tidigare tre. !
Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöverkets inspektion av utvalda sko-
lor pågår. Resultatet av inspektionen kommer 
att delges vårt huvudskyddsombud på ett upp-
följande möte den 24/3. Mer information 
kommer. !
Kategorimöten 
LR:s expedition är öppen vissa datum mellan 
kl. 17.30-19.30 och vikta för särskilda katego-
rier av lärare. Den första tiden gäller särskilt 
för skyddsombuden. Välkommen att diskutera 
skyddsombudsfrågor med oss den 11/3! !
Årsmöte lokalavdelningar 
Innan mars månads utgång ska årsmötena i re-
spektive lokalavdelning ha hållits. Skicka/
scanna och e-posta en kopia på protokollet till 
kommunföreningen. !!!!!!!
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Kommande datum !
11/3 Kategorimöte: SO 
 Exp, mellan kl. 17.30-19.30 !
1/4 Kategorimöte: F-3 !
14/4 Föreläsning Stefan Hertz, för-
 anmälan krävs: http://www.lr.se/
omlr/kalendarium/kalendariumglobalt/fram-
gangsrikundervisningihelklass.5.460c876c14-
b3d64c3aff2d59.html   

!!!
16/4 Medlemsmöte och AW !
22/4 Kategorimöte: 4-6 !
29/4 Kategorimöte: 7-9 !!!!!!!!!!
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