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Ombudsnytt LR-nytt augusti - 2020 •  

Jönköpings kommunförening  
 

 

Fotografering för publicering i vklass eller annan lärplattform  
Det bör vara frivilligt. Det ska kännas tryggt och bekvämt för medarbetaren. När det gäller GDPR är det 
tydligt vad som gäller angående lagring av personuppgifter och identifiering av person. Det måste finnas 
ett tydligt och gott syfte med lagringen av uppgifter 
Här finns att läsa mer om publicering av foton och här om ansiktsigenkänning 

 
Coronapandemin och Covid-19 
På LR.se har man samlat ihop information som kan vara bra att känna till för dig som arbetar som lärare 
eller studie- och yrkesvägledare. 
Det finns även samlad information på kommunens intranät 
Glöm inte att svara på enkäten om hanteringen av corona på din enhet! Vi tar med oss sammanställning 
till förvaltningen. 
 

Kongress 
Den 15-16 maj genomfördes en del av kongressen. Den 29 augusti (ev även 30 aug) och den 6-8 
september genomförs den resterande delen. Allt kommer att ske digitalt!  
Våra 5 valda ombud har ett gediget material att läsa in sig på för att kunna ta så goda beslut som möjligt. 
Är du själv intresserad av att läsa de olika propositionerna och motionerna är de bara att surfa in på LR.se 
och logga in med bankid. God läsning! 
 

Stödmaterial på LR.se 
För dig som lokalombud (inloggning krävs) 
Verktyg som kan förenkla din jobbvardag 
 

Kalendarium HT20 
Styrelsemöten 
Tisdag 25 augusti kl 15:00-17:00 Kallelse utskickad - glöm inte anmäla dig 
Tisdag 22 september kl 15:00-17:00 
Tisdag 24 november kl 15:00-17:00 OBS! Blev fel datum i Nyhetsbrevet 
 
Ombudskväll tisdag 15 december kl 18:00-21:00 
 
Facklig grundkurs 1 måndag 5 oktober. Gäller dig som är nytt ombud! 
Facklig grundkurs 2 måndag 16 november.  
Facklig grundkurs 4-5 (från vt20) 12-13 oktober i Vrigstad 
 
Vrigstaddagarna tisdag-onsdag 13-14 oktober. Kallelse/inbjudan skickades ut den 18 augusti. Anmäl dig 
snarast då det endast finns 50 platser 
 
Arbetsmiljödagen (för chefer och skyddsombud) torsdagen den 5 november kl 13:00-17:00 
På grund av rådande omständigheter kommer information om genomförandet  
och anmälan i början av hösten 
 
Kontakta oss via e-post jonkoping@lr.se eller 
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  
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