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• Jönköpings kommunförening
Nytt lokalt samverkansavtal
Ett nytt lokalt samverkansavtal är tecknat mellan Jönköpings kommun och de fackliga
organisationerna. Det syftar till att utveckla och stärka samverkan i frågor som rör verksamheten,
arbetsmiljö, hälsa och likabehandling. I det nya samverkansavtalet är arbetsmiljöperspektivet än mer
integrerat och rollen för arbetsplatsträffar (APT) har förtydligats.
Avtalet bygger på övertygelsen om att alla medarbetare kan, vill och får bidra till att utveckla
verksamheten. Det är ett förhållningssätt för att tillvarata medarbetares kompetens, initiativ,
engagemang och ansvar.
Du som ombud kommer att få mer information/utbildning på ombudsdagen den 18 feb.

Ny plan för studie- och yrkesvägledning
Centralt i kommunen pågår ett arbete med att ta fram en ny plan för kommunens studie- och
yrkesvägledning.
I arbetsgruppen ingår studie- och yrkesvägledare från de olika skolformerna tillsammans med andra
professioner. Ombud för Lärarnas Riksförbund finns också med utifrån det fackliga perspektivet. Om
du undrar över något eller vill komma med synpunkter så kontakta lena.hartvigsson@jonkoping.se

Nytt VFU-avtal på gång i Jönköpings kommun
Synpunkter har samlats in från lärare om vad som är viktigt att tänka på inför kommande avtal som vi
tagit med oss till de partsgemensamma diskussionerna som hållits. VFU-avtalet kommer att
presenteras för ombud på ombudsdagen i februari.

Styrelsemöten för lokal- och skyddsombud VT20
4 feb kl 15, 31 mars kl 15, 28 april kl 15, 26 maj kl 15
Styrelseutbildning för ombud heldag 18 feb – anmäl dig snarast
Årsmöte 3 mars kl 18 (ev förmöte för styrelsen kl 17)

Distriktsmöte
Vem kommer bli DOF (distriktsordförande), vice DOF, kassör och revisor?
Den 18/2 kl 18 är det årsmöte för distrikt Jönköping där val för en 4-årsperiod ska genomföras.
Du som är ”vanlig” medlem har rätt att närvara på mötet men utan röstningsrätt.
Anmäl dig genom att skicka ditt namn, arbetsplats och ev matallergi till jonkoping@lr.se

Lokalavdelningens årsmöte
Det är viktigt att LR finns representerat i den lokala samverkansgruppen för att bevaka dina och dina
kollegors intressen.
Före mars månads utgång ska Lärarnas Riksförbunds lokalavdelning på din arbetsplats genomfört ett
årsmöte där val av lokalombud och skyddsombud ska ske.
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