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Resultat omröstning 

föreläsare 
Under början av januari hade ni fackliga 

ombud möjlighet att rösta på vilken föreläsare 

som ni ville att kommunföreningen skulle 

bjuda in. Nu är resultatet av den omröstningen 

klar och den föreläsare som fick flest röster var 

Stefan Hertz. Hans föreläsning handlar om 

framgångsrik undervisning i helklass, d.v.s. 

hur man kan nå ut till en stor heterogen 

elevgrupp inom sin klassrumsundervisning. 

Kommunföreningen kommer nu att se om det 

är möjligt att anordna en föreläsning med 

Stefan Hertz under våren. Mer information om 

detta kommer i ett senare utskick av 

Nyhetsbrevet. 

 

Kommunföreningens årsmöte 

den 17 mars 
Den 17 mars har kommunföreningen sitt 

årsmöte. Till årsmötet är samtliga medlemmar 

(alltså inte bara de fackliga ombuden) 

välkomna. Samtliga medlemmar har också 

rösträtt på årsmötet. Inför årsmötet är det 

viktigt att alla medlemmar är aktiva och 

föreslår folk till de olika posterna. Posterna 

som ska väljas är ordförande, vice ordförande, 

sekreterare, kassör, revisorer, kommunombud, 

huvudskyddsombud samt ett eller flera 

biträdande kommunombud. Förslag till dessa 

poster skickas till valberedningens ordförande 

Hans Jansson på hans.jansson@jonkoping.se  

 

Årsmöten i lokalföreningarna 
Det börjar bli dags för årsmöten ute på 

respektive skola också. Enligt stadgarna ska 

lokalföreningarna (d.v.s. varje skola/enhet) 

hålla årsmöte någon gång mellan 1 januari och 

31 mars. Kallelse till årsmötet ska ske minst 

två veckor innan och på årsmötet ska 

lokalombud och skyddsombud väljas samt 

ytterligare en person (enligt stadgarna ska 

styrelsen i en lokalförening bestå av minst tre 

personer). Har ni problem att få ihop detta så 

kontakta kommunföreningen för en lösning, 

men ni behöver inte lägga ner den fackliga 

verksamheten på skolan för det utan det finns 

andra sätt att kanalisera ett fackligt 

engagemang än genom en aktiv lokalförening, 

exempelvis genom kontaktombud och 

liknande. På årsmötet ska också ombud till 

distriktsmötet (distriktets årsmöte) väljas. Tänk 

också på att ni som lokal- och skyddsombud 

automatiskt blir ledamöter i 

kommunföreningens styrelse. Protokoll från 

era respektive årsmöten ska skickas till 

Susanne Axfors 

(susanne.axfors@jonkoping.se) 

 

Sammanfattning av 

styrelsemötet den 3/2 
Årets första styrelsemöte (och det sista 

styrelsemötet före årsmötet) hölls den 3 

februari. På styrelsemötet diskuterades bl.a. de 

statliga pengarna som ska skjutas till som ett 

extra tillskott till lärarlönerna. Dessutom 

diskuterades rättning av Nationella prov, som 

blir en stor årlig återkommande 

arbetsbelastning för många så här på 

vårterminen. Värt att ha i åtanke är att 

rättningen av Nationella prov ska ingå i den 

reglerade arbetstiden och utföras på 

arbetsplatsen. Detta bör med andra ord finnas 
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med i tjänstefördelningen inför kommande 

läsår.  

 

 

Aktuellt om arbetsmiljö 
Den 31 mars 2016 börjar en ny 

författningssamling (s.k. AFS) från 

Arbetsmiljöverket att gälla. I denna 

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. Företagshälsovården kommer 

att utbilda alla chefer och skyddsombud i 

denna. 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 

 

På styrelsemötet diskuterades även tre-delad 

arbetsdag, om detta är okej eller inte. 

Huvudprincipen är att det kan vara okej vid 

tillfälliga händelser som exempelvis 

föräldramöten som ju i princip alltid ligger på 

kvällstid. Men arbetsgivaren bör inte göra det 

till en huvudregel att arbetstagaren får en tre-

delad arbetsdag. 

 

SYV-frågor 
En lokal arbetsplan för den studie- och 

yrkesvägledande verksamheten håller på att tas 

fram på respektive skola. Riktlinjerna har 

redan antagits av förvaltningen.  

 

Kommunen har bestämt att praon på 

grundskolan inte ska vara ”huvudalternativet” 

för eleverna. Det är dock oklart när och för 

vilka prao eventuellt ska förekomma, samt om 

det även fortsättningsvis kommer att finnas en 

person som central ansvarar för rekvirering av 

vissa praoplatser.  

 

Kommande datum 
22/2 Årsmöte i Distrikt F, Folkets Bio, 

Kulturhuset, Jönköping 

 

25/2 Årsmöte Saco:s lokalavdelning i 

Jönköping, Sessionssalen i Hoven (vid 

Juneporten) 

 

17/3 Årsmöte i kommunföreningen, Idas 

restaurang 
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