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Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund (LR) är ett svenskt fackförbund som organiserar behöriga
lärare och studie- och yrkesvägledare. Förbundet har ca 90 000 medlemmar och
ingår i akademikerorganisationen Saco. Även de som studerar till lärare eller studieoch yrkesvägledare kan bli medlemmar i förbundet.
Den svenska modellen
Ända sedan 1930-talet har den svenska arbetsmarknaden byggt på att parterna
samarbetar och kommer överens. Parterna utgörs av arbetsgivarnas organisationer
och arbetstagarnas fackliga organisationer. Detta är grunden till det vi kallar ” Den
svenska modellen”.
Modellen bygger på att villkoren blir som bäst när fack och arbetsgivaren själva tar
ansvar för dem. De överenskommelser som träffas kallas kollektivavtal. Politikerna
tar fram grundläggande lagar, regler samt trygghetssystem men låter parterna lösa
villkoren för exempelvis anställda inom svenska skolor. Om den skola/ arbetsgivare
som du anställs hos har ett kollektivavtal omfattas du av det precis som de andra
anställda. Kollektivavtalen innehåller exempelvis villkor för arbetstid, lön,
försäkring, pension m.m. Arbetsgivaren och fackförbunden bestämmer hur länge
kollektivavtalet ska gälla.
I Sverige är arbetsgivaren skyldig att förhandla enligt lag. Förhandlingsskyldigheten
regleras i medbestämmandelagen. Lagen möjliggör för arbetstagare att genom sina
fackliga ombud göra sin röst hörd innan beslut fattas.
Kommunerna är den största arbetsgivaren för lärare och därför omfattas de flesta av
våra medlemmar av det avtal vi har med Sveriges kommuner och landsting (SKL).
De fristående skolorna är medlemmar i olika arbetsgivarorganisationer, så vi tecknar
många olika avtal för våra medlemmar.
Om parterna inte kommer överens kan en konflikt bryta ut. Det kan innebära att
arbetstagarna strejkar. De som är medlemmar i den fackliga organisationen kan då
tas ut i strejk. Är du inte medlem i en facklig organisation kan du inte tas ut i strejk
och måste därför fortfarande utföra dina arbetsuppgifter. Du får däremot inte utföra
de strejkandes arbetsuppgifter. Den fackliga organisationen har ekonomiska medel
för att kompensera inkomstförluster för de som strejkar.
Lärarnas Riksförbund
En facklig organisation är demokratiskt uppbyggd och bygger på medlemskap
genom att medlemmen betalar en avgift varje månad. Genom medlemskapet kan
medlemmen påverka de beslut som fattas genom att välja de ombud som ska
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företräda lärarna i relation till arbetsgivaren. Ombuden finns lokalt på din skola samt
på centrala nivåer i kommuner och företag. Förbundets högsta beslutande organ är
kongressen som hålls vart fjärde år. På kongressen väljs förbundsstyrelsen som skall
leda förbundets verksamhet i enlighet med stadgar och de beslut som fattats på
kongressen.
Att teckna avtal och företräda medlemmarnas intressen i förhållande till sina
arbetsgivare är basen för allt fackligt arbete. De villkor som förhandlas via avtal är
främst löne- och arbetstidsfrågor men vi bevakar även att de lagar som gäller för
arbetsmarknaden efterföljs.
De utbildningspolitiska frågorna är också ett viktigt fackligt verksamhetsområde,
eftersom det är de politiska besluten som i så hög grad ger förutsättningarna för
medlemmarnas vardag och villkoren i arbetet. En viktig sådan fråga har varit
inrättandet av snabbspår för lärare med utländsk lärarutbildning. En annan viktig
fråga för förbundet är kvaliteten på den svenska lärarutbildningen.
Ett fackligt ombud företräder förbundets medlemmar i frågor som berör alla samt
även i individfrågor som handlar om relationen mellan arbetstagaren och
arbetsgivaren. Det innebär att de som inte är medlemmar i en facklig organisation
kan inte få hjälp i relationen till arbetsgivaren om något händer.
Medlemskap
Alla medlemmar i Lärarnas Riksförbund som arbetar på en skola ingår i
arbetsplatsens lokalavdelning. Medlemmarna i lokalavdelningen kan välja
lokalombud, biträdande lokalombud och skyddsombud. Ombuden diskuterar och
förhandlar med skolledningen om fackliga frågor. Om du vill så kan ombuden
företräda dig i diskussioner med arbetsgivaren som rör just din arbetssituation.
Ditt medlemskap är viktigt och innebär att du är med och bidrar till utvecklandet och
förbättrandet av villkoren för dig och dina lärarkollegor. Det möjliggör även för dig
att ställa upp som ombud för Lärarnas Riksförbund och föra dina kollegors talan i
viktiga frågor. Blir du vald som ombud ombesörjer Lärarnas Riksförbund en
utbildning för dig.
Genom ditt medlemskap har du även tillgång till många medlemsförmåner.
Läs mer om dem på www.lr.se/blimedlem
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