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Avtalsåret 2012
I Stockholm pågår avtalsrörelsen för lärarna på
kommunal nivå för fullt. Det har väl ingen
kunnat undgå? I lokalpressen har vi under senaste tiden kunnat läsa flera debattartiklar som
har lyft fram aktuella lärarfrågor. Mats Linde,
fd lokalombud, har lyckats få några mycket
välskrivna artiklar publicerade i Corren. Kommunföreningen, huvudskyddsombudet och flera enskilda medlemmar har också skickat in
bidrag men dessa har tyvärr inte publicerats.
SKL vidhåller att man önskar ett tillsvidaravtal,
ett sifferlöst sådant med enbart lönesättande
samtal, samt 40 timmarsvecka… Man vill inte
utan vidare skjuta till några extrapengar till våra
lärargrupper. SKL vill inte kännas vid att läraryrket generellt är underbetalt. Att få stöd av
andra grupper inom den kommunala sfären är
ingenting lärarna kan räkna med. LO:s ordförande Vanja Lundby Wedin
uttalade sig härförleden att hennes grupper, de
lågavlönade kvinnogrupperna, främst inom
vård och omsorg inte var villiga att betala för
höjda lärarlöner…
I skrivande stund är det dock inte skarpt läge.
Sådant kan ändra sig snabbt.

Lärarnas Riksförbund fortsätter med en dåres
envishet att hävda att både löneutvecklingen
och arbetsbelastningen är frågor som måste lösas i detta avtal. Dessa frågor kan inte skjutas
på framtiden. Det är för läraryrket oerhört viktiga, framtidsfrågor. Frågor som faktiskt har stor
nationell betydelse.
Sverige är ett litet land som behöver stora kunskaper. Då behöver vi få fler duktiga studenter
att vilja söka lärarutbildningen. Det måste vara
lönsamt att utbilda sig till lärare! Och naturligtvis måste det finnas en bra balans mellan undervisning och övriga arbetsuppgifter! I annat fall
finns det stor risk för att Sverige i framtiden
inte får de lärare landet förtjänar. Våra barn och
barnbarn får inte de kunniga lärare som bidrar
till deras kunskapsutveckling.
Vid föregående avtalsförhandling började förbundet att fortlöpande via mail informera hur
avtalsläget utvecklades. Det visade sig vara så
uppskattat att den servicen fortsätter. Du kan
naturligtvis också hålla dig uppdaterad via hemsidan, www.lr.se ! Eller via
www.skolvarlden.se

Lärarnas Riksförbund fortsätter att presentera
statistik över lönesituationen. En riksomfattande lönemanifestation pågår för fullt. I Linköping har många medlemmar skrivit sina namnteckningar på de listor som har varit utplacerade på personalrummen.
Kommunombud: Elisabeth Israelsson elisabeth.israelsson@linkoping.se
26 39 43 Bitr KO: Timo Järvinen timo.jarvinen@linkoping.se 207815,
Björn Gustafsson bjorn.gustafsson@linkoping.se 207815
HSO: Karin Bäckstedt karin.backstedt@linkoping.se 207353
http://www.lr.se/linkoping

Kongress 2012
Var 4:e år har Lärarnas Riksförbund kongress.
2012 års kongress äger rum i Stockholm 3-6
maj. Då samlas alla valda kongressombud och
väljer bla förbundsordförande, v förbundsordförande och förbundsstyrelse för de kommande
fyra åren. Vid kongressen beslutar valda delegater i viktiga frågor som rör förbundet.
Förbundsstyrelsen har lagt fram ett antal propositioner om bla vision och framtid, förbundet, stadgar, och ekonomi. Propositionerna är
förslag som påverkar hela Lärarnas Riksförbund. Dessa propositioner har kongressen att
ta ställning till. Besluten ligger därefter till
grund för förbundets fortsatta arbete.

Lärarnas Riksförbunds kongress är offentlig
och du kan följa väsentliga diskussioner på
www.lr.se

Lärarlyftet II
Tillsvidareanställda lärare med lärarexamen
har från och med läsåret 2012/2013 möjlighet
att komplettera sin behörighet inom ramen för
lärarlyftet II.
Inför det kommande läsåret har Barn och ungdomsnämnden resp. Bildningsnämnden gjort
följande prioriteringar:

Enskilda medlemmar, lokalavdelningar och
distrikt har under det gångna året dessutom
uppmanats att lämna in motioner. Alla motioner har förberetts av förbundsstyrelsen, som
har läst och diskuterat var och en av dem. Vissa har man har man yrkat bifall till, vissa har
med motivation avslagits. Alla propositioner
och motioner behandlas, diskuteras på kongressen därefter i utskotten. Det finns bla utskott för stadgar, ekonomi, arbetstid, löner,
huvudmannaskap och utbildningspolitik. Alla
kongressombud är placerade i utskott.

Årskurs 1-3, grundskolan: matematik,
svenska samt naturorienterande ämnen

Efter utskottsbehandling läggs motionerna
fram till plenum för diskussion och beslut. Besluten ligger sedan till grund för förbundets
fortsatta arbete. Denna gång ska alla omröstningar ske via datorer, vilket förbundet tror,
kommer att resultera i en smidigare hantering.
Från Linköping deltar Elisabeth Israelsson och
Timo Järvinen. Elisabeth deltar i utskottet som
behandlar lönefrågor och Timo utskottet som
behandlar arbetstidsfrågor. Karin Bäckstedt
deltar som förbundsstyrelseledamot. Karin är
för övrigt nominerad av valberedningen för
ytterligare en mandatperiod till förbundsstyrelsen.

Gymnasiesärskolan: inriktningsspecifik
komplettering för speciallärare och specialpedagoger mot utvecklingsstörning
Skolverket har upphandlat ett antal kurser och
garanterat att avslutade kurser leder till utökad
behörighet. Kurslistor finns på skolverkets
hemsida och godkännande av skolhuvudman
krävs för att få delta i dessa kurser.

Under kongressdagarna, torsdag
tom söndag, är kongressdeltagarna fullt sysselsatta och har ingen möjlighet att varken läsa
mail eller lyssna av några telefoner!

Aktuell och uppdaterad information om Lärarlyftet finns på Skolverkets hemsida:
www.skolverket.se/fortbildning

Årskurs 4-6, grundskolan: matematik,
svenska, naturorienterande ämnen samt
engelska
Gymnasieskolan: sociologi, pedagogik,
juridik, arkitektur, svenska (90-120 hp),
samhällskunskap (90-120 hp) samt
kompletteringskurser som ger behörighet i naturkunskap

För vissa ämnen inom gymnasiet finns inga av
skolverket upphandlade kurser. Här måste den
enskilde läraren själv försäkra sig om att kursen ger en utökad behörighet.

Förhandling för att reglera villkoren för deltagande i Lärarlyftet II genomfördes i mars mellan Kommunstyrelsen å ena sidan och Lärarnas
Riksförbund samt Lärarförbundet å andra sidan.
Denna förhandling avslutades i oenighet.
Lärarnas Riksförbund yrkade att villkorsfrågan
skulle regleras i ett lokalt kollektivavtal, samt
att deltagande i Lärarlyftet II skulle finansieras
till 100 % av arbetsgivaren.
Arbetsgivaren avslog våra yrkanden och Lärarnas Riksförbund har nu påkallat en förhandling
enligt MBL § 10 i frågan. Vid förhandlingen i
mars lämnade LR följande protokollsanteckning:
”Lärarnas Riksförbund accepterar inte att förhandla villkorsfrågor enligt MBL § 11. Villkorsfrågor skall förhandlas enligt MBL § 23. I
den aktuella frågan anser LR, att Linköpings
kommun, med sitt förslag till beslut, lägger ansvaret för att implementera de förändrade behörighetsregler som följer av den nya skollagen
på den enskilde läraren. I praktiken tvingas den
enskilde läraren att ta ett ekonomiskt ansvar för
en lärarutbildning som i efterhand har bedömts
vara otillräcklig. Lärarnas Riksförbund kan
inte acceptera att en av arbetsgivaren beordrad
utbildning skall bekostas av den enskilde och
att lärarna med en del av sin lön skall behöva
betala för en retroaktiv lagstiftning. Av denna
anledning ser LR det som självklart, att de lärare som deltar i Lärarlyftet II skall göra det med
bibehållna löneförmåner till 100 %.”
Så länge arbetsgivaren inte tillmötesgår dessa
krav, kan vi inte rekommendera våra medlemmar att delta i Lärarlyftet II!

Tjänstesituationen inför
läsåret 2012-2013
Mycket är fortfarande oklart när det gäller tjänsteläget inför det kommande läsåret. Den 31 mars
skulle samtliga rektorer ha lämnat in ett förslag till
bemanningsplan för den egna skolan till utbildningskontoret. Där skulle det framgå dels vilka
lärare som respektive rektor bedömde helt eller
delvis saknade tjänstgöringsunderlag inför hösten,
dels eventuella vakanser på enheten. Rektorerna
skulle också lämna tydliga motiveringar i de fall
”bristande tjänstgöringsunderlag” (tidigare ”lokal
övertalighet”) rapporterades.
Ingen förhandling eller information om vilka
personer som eventuellt kunde komma att beröras av förflyttning skulle ske lokalt, eftersom
beslutet fattas av personalchefen på utbildningsförvaltningen. Här har hanteringen på rektorsnivå lämnat mycket övrigt att önska! Förutom att långt ifrån samtliga rektorer ”höll tiden”,
har vi fått kännedom om att en del rena övertramp har begåtts. I några fall har rektorer, helt
felaktigt, informerat medlemmar om att de saknar tjänst inför hösten och ”kommer att varslas”
långt innan ärendet överhuvudtaget behandlats
på utbildningsförvaltningen. Självklart har detta
skapat stor oro i organisationen!
”Varsel” är dessutom ett helt felaktigt begrepp i
sammanhanget. Arbetsgivaren (i det här fallet
Linköpings kommun) är skyldig att lägga ett
varsel när fler än fem arbetstagare riskerar att
drabbas av arbetsbrist = övertalighet och uppsägning hotar. En enskild rektor har aldrig mandat att hantera dessa frågor! Dessutom är några
varsel överhuvudtaget inte aktuella vad det gäller kärnämneslärare!

Viktiga datum. Se vidare separata
inbjudningar
3-6 maj LR kongress
4 september Skolans Dag

Förbundskansliets medlemsjour
Öppettider mån-fre, kl. 8.00-17.00

12 september Veronica Grönte

Telefonnummer: 0771-613 613

6 november Eva Färjsjö

E-post: medlemsjour@lr.se

I vissa fall kan dock inte tjänst erbjudas på den
skola där man nu finns och förflyttning till en
annan skola kan då bli aktuell. Vi som arbetar
kommuncentralt inom LR försöker på alla sätt
bevaka att dessa frågor hanteras korrekt.
I de fall där förflyttning blir aktuell kommer
rektor, efter den centrala hanteringen, att meddela de berörda lärarna detta och samtidigt tala
om till vilken ny skola förflyttningen kommer
att ske.
Dessvärre är situationen betydligt tuffare på
karaktärsämnessidan!
Här har arbetsgivaren deklarerat att faktisk arbetsbrist kommer att gälla för några lärare inför
nästkommande läsår.
Förhandlingar pågår och vi anser från LR:s sida
att arbetsgivaren skall kunna erbjuda samtliga
lärare fortsatt tjänst i kommunen!

Nytt telefonnummer till
kommunombudet
Vårt kommunombud har fått en så kallad mobilanknytning av Linköpings kommun. Detta
innebär att det är ett nytt telefonnummer som
gäller från och med idag. Det nya telefonnumret
är:

013- 26 39 43

Kommande föreläsningar
Till hösten kommer vi att ha möjlighet att fortbilda oss vid två tillfällen:
Det första tillfället, 12 september, kommer Veronica Grönte att föreläsa om strukturerade sätt
att nå skrivande målen i svenska. De som deltar
kommer att få med sig färdiga lektionsförslag
hem.
Det andra tillfället gästas vi av Eva Färjsjö.
Hon kommer att föreläsa om matematik för
grundskolan. Mer information kommer att läggas upp på vår hemsida. Gör det till en vana att
gå in och titta då och då för att se vad det är för
aktiviteter på gång.

