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Ombudsnytt LR-nytt December - 2019 • 

Jönköpings kommunförening  
 

 
 
Save the date: Tisdag den 18 februari 2020 
 

Ombudsdag  
Tisdag den 18 februari är det dags för ombudsdag med utbildning kring  

 Nytt samverkansavtal 

 Vad innebär Hälsostrategin och Lärglädje hela vägen? 

 Avtal  

 Försäkringar 

 Uppföljning av HÖK-arbetet 

 

Utbildningsdagen hålls på Hasse på sjökanten. Anmälan kommer att skickas ut i början av 

januari. Tänk på att söka tjänstledigt hos era rektorer i god tid. När ni ska söka tjänstledighet för 

utbildningsdagen ska ni lämna in program och beviljad ledighet som vi bifogar.   

 
Distriktsmöte 
Tisdag 18 februari kl. 18:00 hälsas valda distriktsombud välkomna till distriktets årsmöte på 

Hasse på sjökanten. 

Under mötet väljs de olika förtroendeposterna till Distrikt Jönköping (se nominera till distriktet). 

Vill ni att Jönköping ska vara med på banan och representera Lärarnas Riksförbund inom 

distriktet är det viktigt att du som distriktsombud kommer och deltar i röstningen. 

Kvällen avslutas med middag.  

 
Nominera till distriktet  
Den 18 februari är det dags för årsmöte för Lärarnas Riksförbund distrikt Jönköping där val av 

distriktsordförande, vice distriktsordförande, kassör, revisorer och valberedning kommer att 

genomföras. 

 

För att öka det demokratiska inflytandet skulle vi i valberedningen vilja ha din hjälp med att få 

fram tänkbara kandidater till dessa förtroendeposter.  

Vi är därför tacksamma om du nominerar lämpliga personer via formuläret som du når via 

länken. Klicka här! 

 
Övrigt 
Tisdag 17 december hade Lärarnas Riksförbund julavslutning för våra ombud. Vi träffades på 

Aqua och bjöds på en god och uppskattad middag. Kvällen bjöd även på lotteri och trevligt 

umgänge.  

 

Vi vill tacka alla er ombud för ert engagemang och ert fina arbete ute 
på enheterna. Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
 

Lisbeth Ritzman 

Ordförande & kommunombud  
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