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Anmäl dig till medlemskvällen
Mannen, myten och legenden –
utbildningsdirektören Göran Isberg
Välkomna till Idas Restaurang, Gröna Gatan 20
Onsdag den 14 november kl 18:00.
Möt Göran Isberg som är vår utbildningsdirektör. Göran har
arbetat i Jönköpings kommun sedan 2014. Tidigare har han varit
skoldirektör i Karlstads kommun och i Sandviken. Han har även
erfarenhet från skolmyndigheter och departement.
Göran kommer till vår medlemskväll och berättar om sina visioner
kring framtiden och skolan i Jönköpings kommun. Därefter får vi
avnjuta en härlig buffé.
Passa på och anmäla dig via länken. Begränsat antal platser så
först till kvarn gäller!

HÖK18
Just nu pågår ett partsgemensamt arbete mellan arbetsgivarsidan,
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet där genesamma
riktlinjer kommer dras upp för arbetet med nya skolavtalet HÖK 18 i Jönköpings kommun.
Formuleringarna kring arbetsmiljö är en av de riktigt stora nyheterna i HÖK18. Avtalet ger nya, tydliga
riktlinjer för att arbetsmiljöfrågorna inte längre ska falla mellan stolarna på våra arbetsplatser. Därför har
skyddsombud och lokalombud en jätteviktig roll i arbetet med avtalet ute på din skola.
Avtalet betonar hur viktigt det är att alla arbetsgivare erbjuder en bra arbetsmiljö och, i god samverkan,
involverar skyddsombuden. Syftet är att skapa en attraktiv arbetsplats för att behålla existerande
personal och locka nya anställda. Detta kallas ”strategisk kompetensförsörjning” i avtalet. De lokala
parterna åläggs att bedriva systematiskt OSA-arbete (organisatorisk och social arbetsmiljö) på varje
arbetsplats. Det sker bland annat genom att man sätter upp egna, mätbara mål. Till exempel: ”Nästa år ska
vi ha 10 procents lägre sjukfrånvaro på vår arbetsplats”. Dels ska parterna tillämpa metoder som gör att
arbetstagarens arbetsinnehåll blir tydligt och att man kan hitta balans i sitt uppdrag. Till exempel att
bedöma hur mycket tid som går åt till olika arbetsuppgifter, att kunna följa upp förändringar och rätta till
brister.
Saknar din skola fackligt ombud från Lärarnas Riksförbund? Är du intresserad av att bli ombud på din
skola? Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur du går till väga. jonkoping@lr.se

Kommande möten för ombud
Onsdag den 21 november - Utbildning för ombud om HÖK 18, Vrigstad. Anmälan sker senast den 15/11
till Tomas Andersson (se mail från 26 oktober)
Måndag den 26 november kl 15:00 – styrelsemöte Idasalen, Idas Skola

Påminnelse till ombud
Svara på enkät kring löneprocessen LÖV18, viktigt att era synpunkter kommer in inför avstämning av
löneöversynen LÖV18.
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