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Inbjudan till samtal om framtida organisering
Idag har jag tagit emot förbundets utredning gällande hur vi bäst kan organisera oss i
framtiden. Jag kommer på måndag att skicka ut förslaget till medlemmar och ombud
för att samla ihop de tankar och idéer som finns i vår organisation och jag ser
verkligen fram emot att ta emot åsikter gällande utredningen. Det har varit viktigt
för mig att vi inte ska låsa oss vid en viss organisering och att det inte går att komma
till samtal med låsta mandat. Det har därför varit centralt för oss att tillsätta en
fristående utredning som lägger sina förslag.
Mitt fokus är att skapa en organisering som skapar maximalt värde för
medlemmarna och jag kan konstatera att utredningen visat för mig att det finns en
möjlighet att vi kan organisera oss på ett annat sätt, men att vissa grundläggande
förutsättningar måste vara uppfyllde innan vi vet på vilket sätt det går att gå vidare.
Jag vill därför i enlighet med vårt kongressbeslut bjuda in Lärarförbundet och
Sveriges Skolledarförbund till samtal för att se om det finns grundläggande
förutsättningarna att gemensamt gå vidare och bilda en ny organisering för lärare
och skolledare.
Sveriges Skolledarförbund har kongress i slutet av april och jag vill även ge min
organisation tid för att inkomma med synpunkter. Samtidigt tror jag att det är viktigt
att vi inte drar ut på inledande samtal och det bör enligt mig vara vårt mål att vi
innan sommaren gemensamt reder ut om det finns förutsättningar att ta processen till
nästa fas. Mitt förslag är att vi träffas den 17 maj kl 09.00 för att inleda samtalen.
Jag tror att det är bra att träffas fysiskt, men jag antar vi behöver låta pandemin
avgöra formen för vårt möte.
Jag hoppas att det finns en vilja från alla tre organisationer att sätta sig ner och jag
föreslår att vi tre funderar på vilka från respektive organisation som deltar vid
eventuella diskussioner.
Vänliga hälsningar
Åsa Fahlén
Ordförande Lärarnas Riksförbund
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