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Nytt REKO
Vi hälsar Carina Lundberg välkommen
som REKO för LR i Jönköping. Carina
kommer att jobba med rekrytering och
skolbesök på fredagar.

REKO på resa
Som nytt rek ombud fick jag inbjudan
att delta i ett möte på LR-kansliet i
Stockholm. En dag med många viktiga
och givande samtal. Vi diskuterade
förbundets pågående projekt ”Mer tid
FÖR varje elev” under tiden 15 januari 30 mars, hur vi ska stärka förbundets
verksamhet och behålla den yrkesstolta
läraren.
Här har jag valt några av de punkter
kring det vi vill kommunicera i
samband med kampanjenen:
 Låt lärare syssla med rätt saker.
 Tid för för-och efterarbete måste
säkras
 Lärarna måste avlastas genom att
anställa lärarassistenter och
mentorer samt öka kraftigt de redan
existerande andra yrkesgrupperna i
skolan såsom vaktmästare,
kuratorer, it-tekniker m.m.
 En satsning på lärarnas
förberedelsetid ökar lärarnas
attraktivitet och motverkar på sikt
lärarbristen
Att vi ska stärkas tillsammans råder
ingen tvekan om och att vi tillsammans
ska synliggöra vårt viktiga uppdrag som
lärare för alla både i och utanför skolan.
Vi ska tillsammans få tillbaka
autonomin och makten över vårt yrke.

Lärarnas Riksförbund, Jönköping

”Mer tid FÖR varje elev” är en digital
kampanj som ska spridas i sociala
medier och där vi hämtar kraft från
medlemmar. Det finns i en lathund för
engagemang lr.se/socialamedier.
Nöjd och full av ny LR-energi tog jag
glatt tåget hem på kvällen.
(Carina.lundberg@jonkoping.se)

Möte med Alliansen
Onsdag den 17 januari träffade LR i
Jönköping representanter för
allianspartierna och diskuterade
skolfrågor. Vi lyfte frågor som handlade
om lön, arbetsbelastning, arbetsmiljö
och kompetensförsörjning. Vi
överlämnade en skrivelse i samband
med detta möte. Skrivelsen finns att läsa
på vår hemsida www.lrjkpg.se

Årsmöte i lokalförening
Det börjar bli dags för
lokalföreningarna ute på skolorna att ha
årsmöte. Årsmötet bör ligga någon gång
mellan 1 januari och 31 mars. Kallelse
till årsmötet ska skickas ut minst 10
dagar före sammanträdet.
Lokalavdelningens medlemmar ska
välja lokalombud, eventuellt biträdande
lokalombud, skyddsombud, eventuellt
biträdande skyddsombud samt ev övriga
styrelseledamöter. I lokalavdelning med
mer än tio medlemmar bör årsmötet
välja en styrelse om minst tre personer.
Lokalombud och eventuella biträdande
lokalombud ska ingå i styrelsen.
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Till redan registrerade lokalombud har
vi skickat ut en mall för kallelse som
också är lämplig att utgå från när man
skriver protokollet för mötet. Till skolor
där det idag inte finns registrerade
ombud ligger mallen på vår hemsida
www.lrjkpg.se. Protokollet ska justeras
och sedan scannas och skickas till
Susanne.axfors@jonkoping.se

Årsmöte i
kommunföreningen
Dags att boka in årsmötet i
kommunföreningen.
Måndag den 12 mars kommer årsmötet i
Kommunföreningen att hållas. Till
kommunföreningens årsmöte hälsas alla
medlemmar välkomna. Vi återkommer
med kallelse via mail och på vår
hemsida. Där hittar ni då också
klockslag, plats och sista anmälan.

Mer tid för varje elev
Några minuter per vecka. Mer än så kan
inte lärare ägna åt varje elevs
kunskapsutveckling. I stället tvingas vi
göra annat som inte har med
undervisningen att göra. Detta får
konsekvenser för elevernas
kunskapsresultat.
Men undervisning av god kvalitet
skapas inte av sig själv – den behöver
förberedas och efterarbetas. Ge lärare
mer tid för varje elev.

Lärarnas Riksförbund, Jönköping

Räcker inte arbetstiden till för din
undervisning? Ägnar du en alltför stor
del av din arbetstid åt teknikstrul,
administrativa sysslor, rastvakt eller åt
att hålla ordning i matsalen? Är
arbetsdagen uppdelad i små snuttar av
olika arbetsuppgifter? Allt detta får
negativa konsekvenser för din
arbetssituation och elevernas
kunskapsresultat. Vi lärare behöver få
möjlighet att ägna mer sammanhängande tid åt var och en av våra
elevers kunskapsutveckling.
Mer tid att följa upp, mer tid att planera
vår undervisning
– mer tid för varje elev.
Så kan du som är lärare/syv påverka
din situation:
1. Vid nyanställning, ställ krav på rätt
lön och övriga villkor.
2. Under din anställning, ställ krav på
att du har rätt förutsättningar för att
utföra ditt uppdrag på ett bra sätt.
3. Gör rätt saker. Du är lärare/syv, inte
administratör.
4. Bara för att en arbetsuppgift behöver
utföras så är det inte säkert att det är du
i din egenskap som lärare/syv som ska
utföra den.
5. Ta ett stort professionellt ansvar för
din undervisning/vägledning, men
markera även ramarna för ditt arbete.
6. Utifrån förutsättningar ska du
prioritera professionellt, vilket innebär
att du sannolikt måste hantera
situationer olika.
7. Använd Lärarnas Riksförbunds
checklistor för att verka för bättre
organisatorisk och social hälsa
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Du som är ombud kan göra stor
skillnad!
Du som är ombud kan göra stor skillnad
för lärare och elever på din skola. Du
har en unik roll att vara med och
påverka
1. Engagera dig i tjänstefördelningen.
Broschyren Dammsugaren (finns att ladda
ner på www.lr.se) tipsar om hur ombud
kan arbeta tillsammans med rektorn för
en bättre tjänstefördelning.
2. Använd Arbetsmiljöverkets nya
föreskrifter för organisatorisk och social
arbetsmiljö (AFS 2015:4). Lärarnas
Riksförbund har tagit fram en checklista
för ombud kopplad till föreskrifterna.
3. Uppmuntra medlemmarna att
använda sitt professionella ”ja” och sitt
professionella ”nej”.
4. Pröva att renodla lärares
arbetsuppgifter med hjälp av Lärarnas
Riksförbunds arbetstidsmodell.
5. Verka för en god introduktion av
nyexaminerade.

Lyssna på en intervju med
förbundsordförande Åsa Fahlén
Ekots lördagsintervju 20 jan

Skolbesök
Vill du ha besök på just din skola. Hör av
dig så bokar vi en tid. Skolbesök dagtid
torsdagar. Skolbesök i samband med
fackligt em/kväll enligt
överenskommelse. Hör av dig till Lisbeth
Ritzman (lisbeth.ritzman@jonkoping.se)

(Mer tid för varje elev - checklista för ombud och
lärare)

Lärarpodden
Intressanta gäster delar med sig av sina
tankar om utbildning, skola och lärande
samt lite annat smått och gott. Du kan
prenumerera på Lärarpodden på
Spotify, Itunes eller Acast.
Har du förslag på ämnen eller gäster
som du vill lyssna på? Skriv då till
redaktionen@lr.se

Lärarnas Riksförbund, Jönköping
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