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Nyhetsbrevet LR-nytt nr 4 maj- 2019 •  

Jönköpings kommunförening  
 

 

    

    

Lärarmarschen 
 

Som ett led i den frustration som besparingar och en allt hårdare arbetsmiljö skapat har ett 

gräsrotsengagemang på initiativ av en lärare, Alexander Skytte, i Järfälla vuxit fram. Som ett 

resultat av denna rörelse kommer ett antal demonstrationer att äga rum i flera olika städer den 18-

19 maj. Så också i Jönköping. 

 

 Från initiativtagarna till demonstrationerna: 

 

Genom lärarmarschen tar vi ton och tar tillbaka debatten. Det är vi som ska äga och forma den. 

Skolan ska inte vara en budgetregulator eller en laborationsplats för att pröva outforskade 

pedagogiska modeller. NU SÄGER VI STOPP! Följ med och gå för framtiden. 

 

Vi kräver: 

 Att effektiviseringskraven på skola, förskola och fritidshem upphör 

 Att politiker slutar att lägga uppgifter på lärare, utan att ta bort minst lika många 

 Att skollagens och läroplanens mål och krav grundar sig i forskning och beprövad praktik 

 

Tid och plats 

Lördagen den 18 kl. 13.45 är det samling på Hovrättstorget i Jönköping, där marschen startar. Ett 

demonstrationståg som går via Östra Storgatan till Rådhusparken, där det blir en avslutande 

samling med några tal.  

 

Du kan läsa mer om detta på Facebook Lärarmarschen 2019  

 

Ta del av vår kampanj: #palararnassida  

 

LR Jönköping i media - läs artikeln som publicerades den 27 april som pdf eller via 

eJP  

 

Kongress 2020 – glöm inte att nominera delegater från Jönköping till kongressen. 

Använd dig av länken. För att nominera måste du skapa en nomineringsprofil. 
 

För dig som ombud: Styrelsemöte den 20 maj. Kallelse kommer 

Ombudsdag/utbildning heldag den 11 juni. Kallelse kommer 

 
Skön maj önskar 
 
Lisbeth, Anders, Lena och Susanne 
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