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LR-medlemmar!
Här kommer information om ett antal aktuella frågor
Karriärtjänster 16/17
Statsbidraget för läsåret 16/17 utökas med motsvarande 8 förstelärartjänster. Två till
vuxenutbildningen och sex i grundskolan. Tjänsterna blir tidsbegränsade och gäller i två år.
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har begärt tvisteförhandling om dessa villkor,
vilken genomfördes den 22/3. Förhandlingen avslutades i oenighet och det är alltså - liksom
tidigare - arbetsgivarens ensidiga beslut om villkor för karriärtjänster som gäller.
För karriärtjänster som löper ut den 30 juni:
”…rektor ansvarar för tillsättandet och utlysandet av förstelärare. Rektor avgör också därmed om försteläraren
har fungerat bra och om behovet kvarstår, i så fall förlängs förordnandet. Detta sker i överenskommelse med
medarbetaren.”
Detta händer om rektor inte längre anser att behov finns: ”… förordnandet tilldelas grundskolechef
respektive gymnasiechef för fördelning på annat sätt” (Ur samverkansprotokoll Utbildning Gävle 9/9 -15)

Oavsett om förordnandet förlängs eller om ny person tillsätts gäller samma villkor som ovan
(Dvs tidsbegränsat förordnande under två år).

Lärarlönelyftet
Regeringen har fattat beslut om ett nationellt lärarlönelyft som innebär att staten tillför
3 miljarder per år för att höja lärares löner. Statsbidraget kan sökas av huvudmannen från den
1/7 2016. Medlen syftar till att öka undervisningens kvalitet i grundskolan och
ungdomsgymnasiet. Vuxenutbildningen omfattas inte. Maximalt tio procent får avsättas för
löneökningar till förskollärare som undervisar i förskolan eller till fritidspedagoger.
Snittet på lönepåslaget skall ligga mellan 2 500 kronor – 3 500 kronor vilket motsvarar ca
51 000 till 72 000 lärare. Vilka som kan komma ifråga för satsningen styrs av förordningen
och de kriterier som är fastställda där:
Läraren, förskolläraren eller fritidspedagogen ska ha visat intresse för och god förmåga till att
utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor och därigenom förbättrat
elevernas studieresultat eller måluppfyllelsen i förskolan. Detta ska ha skett genom att läraren,
förskolläraren eller fritidspedagogen har
1. tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,
2. med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller förskollärarexamen
förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt,
3. tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i
yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden, eller
4. tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.
(Ur förordningen § 7)

Därtill måste läraren ha legitimation (legitimationskrav gäller ej tillsvidareanställda
yrkeslärare och modersmålslärare)
Förvaltningen och LR/Lf har träffats vid två tillfällen för att diskutera satsningen och fler
möten kommer att genomföras under våren. LRs ingång i frågan är att så många legitimerade
lärare som möjligt skall komma ifråga. Regeringen har dock varit tydlig med att detta inte är
en generell satsning. Det är huvudmannen som bestämmer vilka som får del av satsningen. Se
Skolverkets information:
”Din huvudman bestämmer
Det är din huvudman som bestämmer vilka anställda som uppfyller kriterierna och som får löneökning genom
Lärarlönelyftet.” http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/lararlonelyftet-1.246367

För mer information om lärarlönelyftet se LRs hemsida:
http://www.lr.se/lonerlagaravtal/lonochtrygghet/lararesloner/lararlonesatsningen2016.4.4d502
4051536638a4fc6c317.html

Arbetsmiljöverkets Skoltillsyn
Arbetsmiljöverket har under åren 2013-2016 genomfört en nationell tillsyn av ca 30% av
landets skolor. Nu har turen kommit till Gävle kommun och det är fyra inspektörer från AV
som genomför tillsynen. Den 3 maj träffar de representanter för förvaltningen och
huvudskyddsombuden och därefter genomförs tillsyn på 11 skolor mellan den 4-19 maj.
Berörda skolor är: Alborga, Andersberg, Bergby, Brynäs, Forsbacka, Ludvigsberg, Solängen,
Strömsbro, Trödje, Varva och Vasaskolan

Bidra till forskningen om lärares arbetsförutsättningar!
Doktorand Ola Nordhall vid Akademin för Hälsa och Arbetsliv skall göra en studie om lärares
psykosociala arbetsmiljö, arbetsmotivation och hälsa.
Vi uppmanar alla LR-medlemmar att besvara den enkät som studien bygger på. Länk
till webb-enkäten har gått ut till er medlemmar via lokalombuden på skolan under v 14.
Kontakta Karin Ahlgren om du inte har fått information om studien eller länk till
undersökningen (karin.ahlgren@gavle.se)

