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Medlemskväll
Onsdag den 25 april samlades ett trettiotal LRmedlemmar för en After Work på ”Idlewild” på
Tändsticksområdet. Det serverades smörrebröd
och välsmakande dryck.
För er som missade medlemskvällen den här
terminen kommer nytt tillfälle ges under hösten.

Lokalförening skapar
rubriker i JönköpingsPosten

Lön och avtal
Vi har fått besked att förvaltningen inte betalar ut
några nya löner så länge det centrala avtalet
mellan SKL och Lärarnas Samverkansråd inte är
klart. Därför kommer både utfallssamtal och
utbetalning av den nya lönen att skjutas på
framtiden. Men så fort ett avtal är klart kommer
löneprocessen slutföras. Den nya lönen räknas
från och med 1 april 2018 och det kommer att ske
en retroaktiv utbetalning. Så länge inget nytt avtal
finns prolongeras vårt nuvarande avtal.
Frågor och svar om prolongering? Vad är
prolongering?
Det innebär att ett kollektivavtal förlängs, under
tiden det är under omförhandling. Det sker genom
en gemensam överenskommelse av parterna, som
förlänger avtalet medan förhandling pågår.
Hur länge kan det hålla på?
Till dess att parterna har förhandlat klart. Det
finns ingen specifik tidsgräns.
Vad innebär det för mig?
Fram till dess ett nytt avtal är klart, gäller det
gamla, med samma villkor som idag.
Min chef har kallat mig till lönesamtal, fast
avtalet inte är klart. Ska jag gå?
Det är självklart bra att ha samtal med din chef,
men din nya lön ska du få besked om när det
centrala avtalet är klart.
https://www.lr.se/opinionpaverkan/nyhetsarkiv/ny
heteryrkesverksammedlem/forlangningavavtaletm
edsklforhandlingarfortsatter.5.5cee7a1716263e22
262588a7.html

Lärarnas Riksförbund, Jönköping

”Elevpengen räcker inte för Flahultsskolans behov menar
fackombud på skolan. Det pågår nu samtal om lösningar för
den rådande situationen. Långsiktigt kan fördelningssystemet
till skolorna komma att ändras”.
Foto: Johan Nordenström

Lärarfacket slår larm:
Flahultsskolan behöver
mer pengar
NORRAHAMMAR Lokala fackombud på
Flahultsskolan varnar för att elevpengen inte
räcker för skolans behov.
– Det är frustrerande att jobba i en situation där
man upplever att man inte får ett tillräckligt stöd,
säger Peter Johnsson, lokalombud för Lärarnas
Riksförbund.
Läs hela artikeln på följande länk
https://www.jp.se/article/facket-elevpengenracker-inte/

Protokoll från årsmöten i
lokalföreningarna
Till lokalombuden: Det är viktigt att protokollen
från era lokalföreningars årsmöten ute på skolorna
skickas in till oss på kansliet i Jönköping. Det är
först när vi har registrerat er som ombud som ni
har mandat att företräda medlemmar i Lärarnas
Riksförbund på era skolor. Är ni inte registrerade
som ombud hos oss på kansliet i Jönköping får ni
inte kallelse till kurser och ombudsträffar.

Sida 1

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

Nyhetsbrevet LR-nytt nr 3, Maj 2018 •
Jönköpings kommunförening

Antingen skickas årsmötesprotokollet
via mail till jonkoping@lr.se
eller med post till
Lärarnas Riksförbund,
Jönköpings kommunförening
Svavelsticksgränd 31
553 15 Jönköping
(Susanne.axfors@jonkoping.se)

Delge oss dina erfarenheter
LR i Jönköping fortsätter det partsgemensamt
arbete tillsammans med arbetsgivaren för att
skapa bra rutiner och riktlinjer för hur skolorna i
Jönköpings kommun ska agera i frågan om
påstridiga/hotfulla vårdnadshavare. Har du själv
varit utsatt? Hur hanterade ni det på er enhet? Hör
av dig till oss med dina erfarenheter.
(lisbeth.ritzman@jonkoping.se )

Aktuell kampanj på LR.se
Hur vet du det?
Årets
svenska valrörelse blir säkerligen som vanligt en
dragkamp mellan olika politiska förslag. Men mer
än tidigare kan det också bli diskussion om vad
som faktiskt är sant och relevant. Därför pågår nu
kampanjen ”Hur vet du det” som handlar om att
inta ett källkritiskt förhållningssätt. Det är ett
politiskt obundet initiativ, som uppmuntrar till en
mer kunskapsbaserad valrörelse. Hur vet du det?
är en enkel men effektiv fråga att ställa till
folkvalda, forskare – och till sig själv.

politiker, rektor från AD, elever och
vårdnadshavare. Se debatten via länken nedan.
https://www.jp.se/article/live-tv-18-00-jkpgasiktdebatten-om-laxan-direkt-fran-harrys/

Styrelsemöte och
ombudsträff
Är du vald till lokalombud eller skyddsombud på
din skola då är du välkommen att delta i
kommunföreningens styrelsemöten. Där träffas
ombuden, utbyter erfarenheter, får aktuell
information om vad som är på gång både lokalt
för LR i Jönköping samt centralt i förbundet.
Måndag den 14 maj kl 14:30
Plats Idasalen Bäckadalsgymnasiet
Tid 14:30
Anmäl närvaro till
Charlie.heinpalu1@jonkoping.se

Kursdagar för ombud
Är du vald till lokalombud eller skyddsombud på
din skola då är du välkommen att delta i
kommunföreningens populära kursdagar i
Borghamn. Kursen är förlagd som internat
måndag 11 juni – tisdag 12 juni. Man söker
tjänstledigt med bibehållen lön för facklig kurs.
Är du anmäld som ombud och årsmötesprotokoll
har skickats in till oss på kansliet i Jönköping
kommer du automatiskt få en kallelse till kursen,
annars hör av dig.
(Lisbeth.ritzman@jonkoping.se)

”Det är viktigt att skolan tar sitt ansvar för att alla
tidigt ska få verktygen till ett kritiskt
förhållningssätt grundat i kunskap och reflektion.”
(Åsa Fahlen, ordförande i Lärarnas Riksförbund)
Läs hela debattartikeln på länken som följer.
https://hurvetdudet.nu/viktigaste-valfragan-ar-hurvet-du-det/

Läxdebatt på Harrys
Tisdag den 10 april genomfördes en intressant
debatt om läxors vara eller icke vara. Martin
Klerung, lärare och lokalombud för LR på Erik
Dahlbergs-gymnasiet deltog i debattpanelen
tillsammans med bla forskare från HLK ,
Lärarnas Riksförbund, Jönköping
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