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Nyhetsbrev LR-nytt nr 2 - februari - 2020  

• Jönköpings kommunförening  
 

  

Samverkan bidrar till Lärglädje - hela vägen  
Utbildningsförvaltningens centrala samverkansgrupp har tagit fram en 
partsgemensam avsiktsförklaring där vidareutvecklingen av dialogen 
på våra APT är i fokus. Syftet är att skapa en modigare organisation 
där idéer prövas, kompetens, kreativitet och engagemang tas tillvara. 

 

Kongress 2020 
Nu finns de propositioner att läsa som förbundsstyrelsen har tagit fram och som ska behandlas under 
kongressdagarna 13-17 maj 2020. Propositionerna finns bakom inloggning på adressen LR.se/kongresshandlingar 
 

SYV rapporterar 
Just nu genomför Lärarnas Riksförbund en undersökning om studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö och 

fortbildning. Du som fått mail om detta, glöm inte att delta och svara på frågorna. 

Den utgör ett viktigt underlag i förbundets framtida arbete för studie- och yrkesvägledarna. Har du inte fått något 
mail, har du förmodligen inte rätt mailadress registrerad i medlemsregistret.  

 
Uppdatera dina kontaktuppgifter 
1) Gå in på LR.se/minsida. 
2) Klicka på ”Ändra mina uppgifter” i vänsterspalten på Min Sida. (Om du surfar på mobil klickar du på nedåt-
pilen.) 
3) Klicka på pennan vid ”Personuppgifter” för att redigera uppgifterna. Uppdatera fälten ”E-post privat ” och 
”Telefon/Mobil privat ” 

 

HSO rapporterar 
Skyddsombudets bästa vän är en mejlskola med dagliga tips för dig som är ny i rollen som skyddsombud. Länk till 
”Anmäl dig till mejlskolan” 

 

Distriktsmöte  
Nu är förtroendeposterna i distriktet tillsatta: 
DOF Lisbeth Ritzman Jönköping, vice DOF Tomas Andersson Gislaved, kassör Jonas Kraft Sävsjö, revisor John 
Ericson Jönköping och Carina Hjertberg-Gustafsson Nässjö, DAM Anders Carlsson Jönköping, VUX samordnare 
Martin Turesson Värnamo, sekreterare Anders Hjälmdahl Nässjö 
 

Lokalavdelningens årsmöte 
Före mars månads utgång ska Lärarnas Riksförbunds lokalavdelning på din arbetsplats genomfört ett årsmöte där 
val av lokalombud och skyddsombud ska ske.  
OBS! Glöm inte att anmäla dig till kommunföreningens årsmöte 3 mars kl 18 på Ida skola. Du bjuds på förtäring 
efter mötet! 

 

Utbildning för ombud  
Den 18 feb genomfördes en heldagsutbildning för våra ombud.  

 

Kontakta oss 
Lisbeth Ritzman, ordförande & kommunombud 070-610 88 14 
Susanne Axfors, vice ordförande & bitr kommunombud 070-243 89 91 

Anders Carlsson, huvudskyddsombud & bitr kommunombud 070-373 94 69 
Lena Hartvigson, syv-ombud & bitr kommunombud 072-932 88 43 
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