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Jönköpings kommunförening
Medlemskvällen med utbildningsdirektören Göran
Isberg
Onsdag den 14 november samlades ett glatt gäng medlemmar från LR på Idas
Restaurang.
Med oss under medlemskvällen var Göran Isberg, vår utbildningsdirektör. Göran
berättade om sina visioner kring arbetet om och i skolan.
Maten som dukades upp var en gudomlig buffé av högsta kvalité. Tillagat och
serverat av Hotell & Restaurang- och Bageri-elever från gymnasiesärskolan. Vi
tackar elever och lärare från BD som gjorde vår medlemskväll fullkomlig!

LÖV18
Den 12 november hölls en avstämning om löneöversynen för 2018. Vid
avstämningen kunde vi konstatera att Lärarnas Riksförbunds totala utfall för hela LR-kollektivet i
Jönköpings kommun blev 2,8 %.
Lärare tidigare år 2,8 %, lärare senare år 2,7 % och lärare gymnasiet 2,9 %.
Inför avstämningen hade Lärarnas Riksförbund med hjälp av en ombudsenkät samlat ihop synpunkter om
hur löneprocessen fungerat ute på skolor och rektorsområden. Med hjälp av dessa synpunkter lämnade
LR in en sammanställning med förbättringsområden inför nästa löneöversyn.


Kommunikationen arbetsgivare och medarbetare →konkretisering av lönekriterier på enhetsnivå för att
öka förståelsen av lönekriterier och bedömning.



Bättre kommunikation mellan rektor och medarbetare om vad som behöver utvecklas för att nå högre
bedömning i spindeldiagram



Bättre rutiner och mer likvärdighet i användningen av och hur medarbetare får del av bedömning i
spindeldiagram



Kompetensutvecklingsplanen, dels utifrån skolans gemensamma mål och dels vad medarbetaren behöver
utveckla utifrån bedömning i spindeldiagrammet.



Ökad förståelse mellan bedömning och utfall. Medarbetare behöver något att förhålla sig till, ex att man på
enheten presenterar maxpåslag för prestation.



Ökad tydlighet vad som gäller för strukturella satsningar. Särskilja prestation och struktur i utfallet.

Arbetsmiljödagen
Torsdagen 8 november genomfördes årets Arbetsmiljödag, den 20 i ordningen.
”Medarbetarskap, ledarskap, kommunikation och samverkan för ett hälsofrämjande och hållbart
arbetsliv” var årets tema. Årets talare var Karin Sharma och Ami Hemviken
Karin Sharma talade under rubriken ”Interkulturellt ledarskap”.
På ett lättsamt och engagerande sätt fick Karin åhörarna att förstå att det är viktigt att vara mentalt
förberedd inför nya kulturella möten.
Ami Hemviken talade under rubriken “Engagemang på jobbet -det är inte tanken som räknas”
Att Ami blev vinnare av Årets talare Kvinna 2017 var inte svårt att förstå,
med ett stort mått av humor och massor av energi, fångade hon oss i publiken.
Att Ami är högstadielärare gjorde oss i Lärarnas Riksförbund särskilt glada.
Årets Arbetsmiljödag var den mest välbesökta hittills med 860 deltagare.
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