Till ombuden inom AcadeMedia gällande budget- och tjänsteplanering inför hösten
Båda lärarförbunden har nu tillsammans med arbetsgivaren arbetat fram ett dokument ”Samverkan och
tid för fackliga uppdrag” som rektorerna inom organisationen kommer ta del av inom kort (se bilaga).
Syftet med dokumentet är att förtydliga innebörden av förtroendevaldas ombudsroll och hur dess
uppdrag skall rymmas i tjänsten. Nu är det rätt tid att diskutera detta med sin chef som då skall ta
hänsyn till det fackliga uppdraget vid tjänsteplaneringen. Innan hela tjänsteplaneringen på skolan är
klar skall den samverkas med fackliga parter innan beslut tas.
Parallellt med tjänsteplaneringen, arbetar rektorer med skolans budget. Båda lärarförbunden har
arbetat för att ombud skall få större inflytande och kunna påverka ekonomin. Ni som ombud har rätt
att vara delaktiga i budgetarbetet och därefter kunna följa skolans ekonomi under hela
verksamhetsåret. Ni kommer inte få ta del av specifika siffror inom alla områden, utan få en översikt
av den totala ekonomi, som kommer att presenteras i diagram där ni lätt skall kunna se förhållandet
mellan de olika utgifterna. Antal elever och antal heltidsanställd personal (FTE-tal) ska också finnas
med.
OBS! För att ta del av denna information måste ni själva under en samverkan begära att få se detta
för att få vara med i hela processen.
Ekonomiska förutsättningar på lokal nivå
Nedan är en sammanfattning av hur arbetsgivaren vill att samverkan rörande ekonomin på er skola
skall fungera enligt pm utskickat till rektorerna.
Att involvera skolan och lokala parter i det ekonomiska läget är ett gott sätt att skapa ökad delaktighet.
AcadeMedia har beslutat att:
• Rektor har ett ansvar att ta in synpunkter från lokala parter och diskutera behov och
resursfördelning för kommande år.
• Rektor skall uppmuntra till dialog på skolan för att skapa delaktighet.
• Vid förfrågan från lokalombud ska det ges insyn och delaktighet angående nästa års
ekonomiska planering, där lokalombudet då får möjlighet till dialog om önskemål och
förutsättningar.
• Efter ovan dialog visas elevsiffror, FTE-tal och kostnadsfördelning.
o Materialet visar utfall jämfört med föregående år.
o Standardiserade diagram kommer användas.
o Visning kommer att ske efter resultat publicerats i respektive kvartal.

Vi uppmanar er alla att nu ta chansen att få vara med att påverka era skolors ekonomi- och
budgetarbete för en positiv utveckling.

