
Svavelsticksgränd 17 • 553 15 Jönköping • Telefon 070-610 88 14 •jonkoping@lr.se • www.lrjkpg.se  Sida 1 
 

Ombudsnytt LR-nytt Juni - 2020 • Jönköpings 

kommunförening  
 

 
 
Kalendarium HT 20 
Styrelsemöte 
Tisdag 25 augusti kl 15:00-17:00 
Tisdag 22 september kl 15:00-17:00 
Tisdag 24 november kl 15:00-17:00 
 
Ombudskväll tisdag 15 december kl 18:00-21:00 
 
Facklig grundkurs 1 måndag 5 oktober  
Facklig grundkurs 2 måndag 16 november  
Facklig grundkurs 4-5 (från vt20) måndag – tisdag 12-13 oktober  
 
Vrigstaddagarna onsdag-torsdag 14-15 oktober  
 
Arbetsmiljödagen (för chefer och skyddsombud) torsdag den 5 november 13:00-17:00 
 

HLK och nya lärarstudenter 
Måndag den 17 augusti skrivs de nya lärarstudenterna in på HLK. Här har LR möjlighet att rekrytera 
studenter, visa upp sig som organisation och dela ut material. 
Har du som ombud möjlighet och vill vara med och representera LR tillsammans med centrala ombud 
från LR? Alltså - Måndag 17 augusti kl 12:00-16:00 på HLK. 
LR kompenserar ev lönebortfall för aktiviteten på HLK. 
Anmäl dig här  
 

Nyheter kring A-kassan 
Nu har fler lärare möjlighet att få ersättning från a-kassan. Från och med den 1 juni 2020 kan även lärare 
anställda med ferier och uppehåll får ersättning under sommaren. Läs mer här 
 

Ny biträdande grundskolechef Jönköpings kommun 
Pelle Nilsson från Falköping har nu tillträtt tjänsten som biträdande grundskolechef. Pelle 
har tidigare arbetat som utvecklingsledare vid Karlstad Universitet, där han bl a arbetat 
med rektorsprogrammet och med Samverkan bästa skola.  

 
Ny grundskolechef Jönköpings kommun 
I juli tillträder Charlotte Olsson, från Karlstad, tjänsten som grundskolechef i Jönköping. 
Charlotte har bakgrund som bl a utvecklingsledare med inriktning mot skola i Karlstad 
kommun, rektor, IT-chef och som verksamhetschef för grundskolan i Karlskogas kommun.  

 
Vi vill tacka alla er ombud för ert fantastiska arbete ute i 
verksamheten och önskar er en riktigt skön sommar!  

 
Under sommaren når ni oss på 
jonkoping@lr.se eller på jourtelefon 070-610 88 14 
Lisbeth Ritzman, ordförande & kommunombud  
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