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Medlemskväll med
förbundsordförande
Åsa Fahlén
Nu är det dags att boka upp tisdag kväll den 7
november då vår förbundsordförande kommer
till Jönköping. Vi träffas på Linden, Per
Brahegymnasiet. Mingel med tilltugg från kl
18:00. Vid 18:30 kommer Åsa inta scenen för
att tala om aktuella skolfrågor. Under mötet
kommer det finnas möjlighet att diskutera och
ställa frågor. Anmälan görs senast torsdag den
26 oktober via mail jonkoping@lr.se
(Vid anmälan ange då ev matallergier)

På G
Löneprocessen
Just nu pågår möten mellan förvaltning och de
fackliga parterna kring arbetet med
löneprocessen. Målet är att kriterier och
spindeldiagram ska bli tydligare och
sambandet mellan medarbetarsamtalet och
bedömningssamtalet tydliggöras.
Vi har i detta arbete skickat ut en förfrågan till
lokalombuden på respektive skola där de fått
svara på om processen runt löner fungerat eller
ej.
Arbetstiden
Rektorerna i kommunen är inbjudna till en
föreläsning om vår totala arbetstid, alltså även
vår förtroendearbetstid. Föreläsningen kommer
att hållas av Inga-Lill Nilsberth. För att ligga
steget före är det bra om du tittar på filmen där
Inga-Lill Föreläser kring lärarens arbetstid och
skolans tidsanvändning då detta kan komma att
diskuteras ute på skolorna. Har du sett filmen
så vet du också ur vilket perspektiv rektor kan

komma att ta upp frågan. Filmen hittar du på
www.youtube.com/watch?v=SPOWLCVdo2M
Lämna gärna dina synpunkter om innehållet i
filmen till Anders Carlsson via mail.
anders.carlsson1@jonkoping.se

Skolbesök
Under augusti och september har Susanne
Axfors och Lisbeth Ritzman varit ute på
skolbesök.
- Junedalsskolan, tyvärr var det inte så många
lärare som passerade personalrummet under
vårt besök. Vi träffade rektor Irena H.
- Stadsgårdsskolan. Där mötte lokalombudet
Anders Torhall upp. Det blev lite olika samtal
med medlemmar om olika frågor.
- Hisingstorpsskolan. Lokalombudet Carina
Lundberg tog emot. Medlemmar strömmade in
och frågor om arbetstid och arbetsbelastning
behandlades.
- Per Brahegymnasiet. Lokalombud Martin
Aläng tog emot och berättade lite om
situationen på skolan. Därefter fick vi audiens
hos tf gymnasiechefen Mats Almlöw. Mats
betonade i samtalet vikten av ett gott
samarbete mellan arbetsgivare och de fackliga
parterna.
- Egnahemsskolan. Lokalombudet Gunilla
Tomt-Nordström mötte upp. Samtalen
handlade framförallt om arbetstiden. Två nya
medlemmar välkomnades vid besöket.

Vill ni ha besök på er skola?
Hör av er till Lisbeth Ritzman, så kommer vi
ut och svarar på och diskuterar aktuella frågor.
Vi har främst tid för skolbesök på torsdagar.
lisbeth.ritzman@jonkoping.se
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