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ordförande, vice ordförande, sekreterare,
kassör, revisorer, kommunombud,
Rapport från medlemsmötet
huvudskyddsombud samt ett eller flera
den 11 november
biträdande kommunombud. Nomineringar
Föregående onsdag (den 11 november)
skickas till valberedningens ordförande Hans
anordnade kommunföreningen ett
Jansson på hans.jansson@jonkoping.se
medlemsmöte för sina medlemmar. Förutom
god mat och trevlig musik så pratade även
Nomineringar till
Anna Karlefjärd från Jönköpings kommun om
förbundsstyrelsen
det professionsprogram som kommunen har
tänkt att sjösätta för att kompetensutveckla
Det börjar dra ihop sig till kongress och på
lärare inom kommunen.
kongressen ska en ny förbundsstyrelse väljas.
Professionsprogrammet kommer att innebära
Bl.a. har vår förbundsordförande Bo Jansson
att de lärare som vill komplettera sin
aviserat att han inte ställer upp för omval. Både
utbildning på kandidat-, magister- och
enskilda medlemmar, lokalföreningar,
masternivå (inom pedagogik och didaktik)
kommunföreningar och distrikt har möjlighet
kommer att få möjlighet att göra det efter
att nominera och sista datum för nominering är
samråd med sin arbetsgivare och i mån av
den 19 december. Information om hur man går
lediga platser på kursen. Dessutom kommer
tillväga för att nominera finns på LR:s
det även i framtiden att beredas möjlighet för
hemsida.
lärare, också efter samråd med arbetsgivaren
och i mån av plats, att ansöka till
Aktuellt om arbetsmiljö
forskarutbildningen för att kunna ta en licentiat
Den 31 mars 2016 börjar en ny
eller doktorsexamen inom pedagogik eller
författningssamling (s.k. AFS) från
didaktik.
Arbetsmiljöverket att gälla. I denna

Kommande aktiviteter i
kommunföreningen
Nästa styrelsemöte i kommunföreningen äger
rum den 14 december (kallelse kommer i ett
separat mail till ombuden i kommunen).
Dessutom kan det vara värt att redan nu
påminna om kommunföreningens årsmöte,
som kommer att äga rum den 17:e mars. Inför
årsmötet är det viktigt att alla medlemmar är
aktiva och nominerar folk till de olika
posterna. Posterna som ska väljas är

författningssamling stipuleras det att
arbetsgivaren är skyldig att tala om för
arbetstagarna i vilken ordning
arbetsuppgifterna ska prioriteras om
arbetstiden inte räcker till för att utföra de
arbetsuppgifter som åläggs oss. Med andra ord
så kommer det då att bli omöjligt för
rektorerna att hänvisa till att vi ska göra en
professionell bedömning om arbetstiden inte
räcker till längre. Mer information om denna
AFS och vilka konsekvenser den kan föra med
sig kan ni få genom att kontakta vårt
huvudskyddsombud Anders Carlsson på
anders.carlsson1@jonkoping.se

SYV-frågor
Riktlinjer för studie- och yrkesvägledning
inom Jönköpings kommun har antagits. Utifrån
dessa skall det sedan utarbetas en
handlingsplan på respektive enhet.

Uppdatering av
medlemsregistret
Kommunföreningen vill understryka vikten av
att medlemmar som byter arbetsplats från en
skola till en annan går in och ändrar dessa

uppgifter i medlemsregistret. Detta är mycket
viktigt då bl.a. röstning på distriktsmöten
baseras just på medlemsantalet på respektive
skola och om medlemsuppgifterna inte är
uppdaterade blir ombudsfördelningen skev
vilket i förlängningen skadar hela den
interndemokratiska processen.

Kommande datum
14/12 Styrelsemöte Idas skola

Svavelsticksgränd 17 • SE-553 15 Jönköping • Telefon 036-10 57 15, 10 57 16 • charlie.heinpalu1@jonkoping.se • www.lrjkpg.s

e

