VERKSAMHETSPLAN 2010
2010 kommer att präglas av två huvudsakliga frågor: avtalsrörelserna och valen till
riksdag, landsting och kommuner. Samtidigt som dessa båda frågor berör hela
samhället är de kopplade till två av förbundets huvudsakliga verksamhetsområden.
Detta innebär att hela förbundets verksamhet kommer att vara inriktat på att
tillgodose medlemmarnas villkors- och intressefrågor.
Parallellt med dessa stora verksamhetsområden fortsätter arbetet för att nå det
tillstånd som Vision LR 2012 uttrycker. Förbundsstyrelsen har fastställt ett antal mål
för vart och ett av de tre huvudområdena villkorsfrågor, utbildningspolitik och
förbundet. Förbundsstyrelsen har därefter fastslagit ett antal aktiviteter för att nå
målen.
Under 2010 kommer Lärarnas Riksförbund att bedriva opinionsbildning på alla
nivåer. Syftet med detta arbete är tvåfaldigt. På kort sikt ska det ge stöd för att uppnå
resultat i avtalsrörelserna och de lokala löneöversynerna samt bidra till att skolan blir
den viktigaste och största frågan i valet. På lång sikt ska förbundets opinionsbildning
bidra till att skapa en bred förståelse för lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas
värdefulla insatser.
Läraryrket är ett akademiskt yrke och vilar därmed på vetenskaplig grund. LR måste
på alla nivåer arbeta för att ta tillvara aktuell forskning för att bidra till yrkets
utveckling.
Viktiga utbildningspolitiska frågor ska behandlas av regering och riksdag samtidigt
som upptakten inför valet 2010 sker. Lärarnas Riksförbund kommer att verka för att
ett ökat statligt ansvar för skolan blir en av huvudfrågorna.
För att uppnå förbundets mål samverkar Lärarnas Riksförbund med andra förbund
och organisationer. Nationellt sker samarbete bland annat inom Saco, OFR, PTK och
Lärarnas Samverkansråd. Internationellt samarbetar förbundet inom NLS, EI och
ETUCE.

Styrning av verksamheten
Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen högsta beslutande organ i förbundet.
Förbundsstyrelsen har fattat beslut om verksamhetsplan med budget för 2010.
Besluten omfattar hela förbundet och ska därmed styra förbundets verksamhet på
alla nivåer.

Av kongressbesluten framgår att distrikts- respektive kommunföreningsanslagens
användning ska utgå från kongressbeslut om mål samt harmonieras med förbundets
årliga verksamhetsplan och i efterhand redovisas enligt fastställd kontoplan.
Distriktsanslagets huvudsakliga användningsområden är:
• Utbildning
• Rekrytering
• Samordning av den fackliga verksamheten
• Fullgörande av arbetsuppgifter som Lärarnas Riksförbunds centrala ledning
ålägger distrikten
Kommunföreningsanslagets huvudsakliga användningsområden är:
• Medlemsservice
• Förhandlingar angående löne- och anställningsvillkor
• Utbildning
• Rekrytering
De anslag som fördelas till distrikten och kommunföreningarna ska täcka de
huvudsakliga användningsområdena som är fastslagna ovan och de aktiviteter som
återfinns under vart och ett av målen i verksamhetsplanen. Varje distrikt och
kommunförening ska upprätta en plan för aktiviteter med hänsyn tagen till de
användningsområden som kongressen fastslagit samt till de anvisningar som ges i
denna verksamhetsplan.
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Dechargeutskottet och av kongressen valda revisorer ska årligen granska ett urval av
distriktsföreningarnas och kommunföreningarnas verksamhet samt kunna granska
studerandeföreningarnas verksamhet. Revisionen ska följa upp hur dessa föreningar
har arbetat i enlighet med denna verksamhetsplan och den egna upprättade planen
samt hur de anslagna medlen använts.
Aktiviteterna under rubriken Mål och aktiviteter kopplade till Vision LR 2012 vänder
sig till alla nivåer i förbundet, medan de delar som följer därefter primärt är riktade
till förbundsstyrelse och kansli.

Mål och aktiviteter kopplade till Vision LR 2012
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Villkorsfrågor
Mål
Begränsning av undervisningsuttaget
Lön efter utbildning, ansvar och samhällsvärde
Aktiviteter
•

Avtalsrörelser med för- och efterarbete samt lokal implementering av avtalen
För att förbereda avtalsrörelserna och presentation av de nya avtalen kommer
fokusgrupper av medlemmar och ombud att bildas.
Konfliktorganisation skapas.
En skrift om lärares arbetstid publiceras. Denna skrift ska användas i
opinionsbildande arbete centralt och lokalt.
På den kommunala sektorn kommer ett nytt centralt avtal att medföra ett
omfattande implementeringsarbete.
- Den centrala nivån ska tillhandahålla ett detaljerat skriftligt material till
ombuden snarast efter avtalets tecknande.
- Muntlig presentation av avtalet ska ske centralt anordnat per distrikt.
- Kommunföreningarna ska, allt efter behov och storlek, få en adekvat och om
så behövs juridiskt anpassad handledning, för att klara de förhandlingar som
det centrala avtalet förutsätter.
- Distrikten ska inom ramen för sina anslag genomföra utbildningar i det nya
avtalet med ett centralt utarbetat utbildningsmaterial som grund.
- Kommunföreningarna ska inom ramen för sina anslag informera och
medvetandegöra sina medlemmar om innehållet i det nya avtalet. Även för
detta ändamål ska det finnas ett centralt utarbetat material.
Lärarnas Riksförbunds centrala nivå ska utbilda alla lokalombud inom de
privata avtalsområden där avtal tecknas 2010. Utbildningen ska ske per
avtalsområde och i så nära anslutning som möjligt till avtalstecknandet. Varje
medlem ska få riktad information om sitt nya avtal.
Pilotutbildning med arbetstidsfrågor som tema ska anordnas för distriktens
arbetsmiljörepresentanter, som i sin tur ska bära ut pilotutbildningen till
distriktsutbildningar för huvudskyddsombud och kommunombud.
För detta ändamål förstärks det ordinarie distriktsanslaget. Ett centralt
utarbetat kursmaterial ska användas vid distriktets utbildningar.
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Förbundet LR
Mål
Marknadsandelar för 2011 enligt tidigare beslut
Lärare och studie- och yrkesvägledare ska vara medlemmar i Lärarnas Riksförbund
Fler yngre ombud
LR ska vara den självklara talesmannen för skola och utbildningsfrågor centralt och
lokalt
Aktiviteter
•

Rekryteringsombud med tydlig inriktning att rekrytera på den privata sektorn

•

LR ska öka sitt medlemsantal inom den privata sektorn med 500 (10 %)
medlemmar
Rekryteringsombudens uppdrag är att vara ute på skolor och träffa
medlemmar och presumtiva medlemmar. Ombudet ska tillsammans med LRStuds studerandeförening finnas på högskolan regelbundet.
Rekryteringsombuden har ett tydligt uppdrag. Uppdraget fullgörs i
kommunföreningen enligt de riktlinjer och med de rekryteringsmål för orten
som förbundet utfärdat.

•

En funktionell organisation för den privata sektorns medlemmar
En förstudie har gjorts under 2009. Med ledning av de slutsatser som
framkommit kommer ett förslag att utarbetas.

•

Stöd åt LR-Stud för föreningens tillväxt och verksamhet
Mål för de medel som studerandeföreningen erhåller framgår dels av
ändamålsparagrafen i LR-Studs stadga, dels av denna verksamhetsplan.
En ny studerandefacklig kurs utarbetas med följande huvudmoment:
- Föreningsteknik
- Ekonomi
- Utbildningspolitik
Ett kurspaket utarbetas. Representanter utbildas. Dessa representanter åtar sig
att utbilda de olika lokalföreningarna. Utbildning genomförs i
lokalföreningarna.
Representanter från de distrikt där högskolor finns utser faddrar för LR Studs
lokalföreningar.
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•

Uppsökande verksamhet bland yngre medlemmar
Distrikten och kommunföreningarna i samverkan genomföra minst tre möten
eller riktade aktiviteter under året.

•

Varje kommunförening ska öka sitt medlemstal med 5 % från 31 okt 2009 till 31
okt 2010
Särskilt stöd kommer att ges åt de kommunföreningar som har en negativ
medlemsutveckling.
Stimulansinsatser kommer att göras och material kommer att produceras

•

Medlemsregistret uppdateras med aktuella uppgifter
Hemsidan ges de tekniska möjligheterna för medlemmar att ändra sina uppgifter.
En analys av vilka uppgifter som registret ska innehålla görs.
En kampanj genomförs i lokalavdelningarna för att visa möjligheterna att ändra
uppgifter.

•

Utbilda distrikt och kommunföreningar med fler än 150 medlemmar i Ebokföring.
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Utbildningspolitiska frågor
Mål
En likvärdig skola med hög kvalitet
Legitimation ska införas
Statens ökade ansvar/huvudmannaskapsfrågan ska vara en stor fråga i valet 2010
Lärarutbildning med olika examina och tydliga behörigheter ska vara genomförd
Aktiviteter
•

Skolan ska vara den viktigaste frågan i valet 2010
Via bland annat deltagande vid partistämmor och Almedalsveckan och via
lokalt opinionsbildningsarbete och framtagande av minst sex undersökningar
ska förbundet försäkra sig om att skolan blir den viktigaste frågan i valet. De
undersökningar som genomförs ska stödja förbundets samlade verksamhet.

•

LR verkar för att säkra de reformer som föreslagits och beslutats sedan 2006
Kommunföreningarna ska enskilt eller i samverkan skriva och publicera minst
två debattartiklar eller genomföra annan opinionsbildande aktivitet under året.
Centralt utarbetade ramartiklar finns som stöd.

•

Skolans Dag ska genomföras den 24 augusti 2010 under temat ”Skolan och
valet”
Via en central och lokal manifestation under Skolans dag ska förbundet
manifestera lärarnas betydelse för en skola av hög kvalitet.

•

Nätverk kring lärarutbildningen skapas vid varje högskola som har
lärarutbildning
Förbundet ska bedriva ett aktivt nätverksarbete kopplat till
lärarutbildningarna. Detta sker bland annat genom uppsökande verksamhet
och genom deltagande i Skolportens forskningspanel.

•

Verka för att LRs förslag om ökat statligt ansvar vinner opinion

•

Kommunicera lärarna och LR på ett sätt så att vi åtnjuter samhällets respekt och
förståelse
Detta ska bland annat ske via deltagande vid Bok och Biblioteksmässan,
Skolforum och Expedition Sverige samt genom att via forumen ta initiativ till
bokprojekt, bilda en stödförening/supporterförening bland allmänheten för
dem som stöder eller sympatiserar med Lärarnas Riksförbund och genom att ta
initiativ till en kampanj för att göra läraryrket attraktivt.
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•

Kommunicera de utbildningspolitiska reformernas konsekvenser för lärarnas
villkor och arbetssituation
Kansliet utarbetar ett utbildningspaket för ombud om skolreformer och deras
inverkan på arbetstid och arbetssituation samt bilda opinion med hjälp av en
skrift om lärares arbetstider. Distrikten genomför inom ramen för det ordinarie
och förstärkta anslaget utbildning för representanter för
kommunföreningarna. Kommunföreningarna genomför utbildningar i
lokalavdelningarna.
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Verksamhetsområde Avtal och arbetsrätt
Verksamhetsområde Avtal och arbetsrätt hanterar medlemmarnas arbetsvillkor. Då
villkorsfrågorna är ett av förbundets prioriterade områden, kommer arbetet med
dessa att i hög grad påverka verksamheten under 2010.
Lärarnas Riksförbund kommer att genomföra elva centrala avtalsrörelser under året,
vilket innebär att i stort sett samtliga medlemmar inom kommunal, statlig och privat
sektor kommer att få ett nytt kollektivavtal. Avtalsrörelserna kommer att förberedas
och genomföras och de nya avtalen att implementeras i enlighet med de mål och
aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplanen. Verksamhetsområdet kommer att ta ett
särskilt ansvar för de fokusgrupper som ska inrättas omkring lön och arbetstid samt
för pilotutbildningen av distriktens arbetsmiljösakkunniga.
I samverkan med andra verksamhetsområden kommer Avtal och arbetsrätt att delta i
det prioriterade arbetet omkring den privata sektorns organisation liksom i arbetet
med att skapa samband mellan de utbildningspolitiska frågorna och villkorsfrågorna.
Därutöver pågår inom verksamhetsområdets basverksamhet ett kontinuerligt arbete
med att få till stånd kollektivavtal hos arbetsgivare där kollektivavtal saknas.
Förbundet driver centrala tvister, däribland arbetstidstvister, och har ett antal mål i
arbetsdomstolen. Rådgivning ges till de regionala ombudsmännen i angelägna frågor.
Konsekvenserna av den förändrade sjukskrivningsprocessen kommer att följas och
vid behov kommer stödmaterial att utarbetas och individärenden att hanteras.
Löneutfall, lönenivåer och lönesystem inom samtliga sektorer kommer att följas
systematiskt och redovisas i förbundsstyrelsen vid två tillfällen under året. Aktuell
lönestatistik för samtliga sektorer kommer att levereras till kommunföreningarna i
enlighet med det koncept för statistikförsörjning som utarbetades under 2009.
Konceptet Min Trygghet förs i sin nya form in i det löpande basarbetet efter 2009 års
översyn.
Ett antal utvecklingsområden under 2009 kommer att följas upp, utvärderas och
utvecklas: databasen över fristående skolor, statistikleveransen till
kommunföreningarna, statistikhanteringsverktyget, löneenkäten inom privat sektor
och arbetsidentifikation/AID.
Verksamhetsområdet medverkar vid framtagandet och genomförandet av Lärarnas
Riksförbunds fackliga utbildningar. Utbildningarna följs upp och revideras årligen
och nya utbildningar tillskapas vid behov.

Verksamhetsområde Utbildningspolitik
Lärarnas Riksförbund kommer att via ett intensivt arbete försäkra sig om att skolan
blir den viktigaste frågan i valrörelsen. Det är av stor vikt att den politiska
valrörelsen kommer att handla om de frågor som medlemmarna anser vara extra
betydelsefulla inom skolväsendet. I den politiska valrörelsen ska förbundet försäkra
sig om att pågående reformer blir långsiktigt hållbara oavsett vem som efter valet
sitter vid regeringsmakten.
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Förbundet kommer att vid partistämmor, Almedalsveckan och Skolans dag och via
artiklar, debatter och undersökningar tydligt föra fram förbundets åsikter. Detta ska
ske på ett sådant sätt att omvärlden uppfattar Lärarnas Riksförbund som en
konstruktiv kraft för en likvärdig skola av hög kvalitet.
Lärarnas Riksförbund kommer under verksamhetsåret att verka för att de
förändringar som äger rum inom skolans ram sker i enlighet med förbundets
utbildningspolitiska inriktning. En stor del av de reformer som för tillfället planeras
eller genomförs är enligt förbundet i rätt riktning, men en förutsättning för att
reformerna ska lyckas är att lärare och rektorer ges reella möjligheter att
implementera reformerna.
Den bristande likvärdigheten och de försämrade kunskapsresultaten i skolan gör att
förbundets krav om ett ökat statligt ansvar för skolan, via ett nytt nationellt
finansieringsansvar, kommer att bli allt mer aktuellt. Det är hög tid att regeringen
tillsätter en utredning med sikte på ett nytt modernt huvudmannaskap.
Lärarnas Riksförbund är av den bestämda uppfattningen att införandet av en
legitimation, en ny differentierad lärarutbildning och skärpta behörighetsregler är
helt avgörande för att kunskapsresultaten ska öka och för att lärarna ska få den
auktoritet som yrket kräver. Förbundet ska bedriva ett intensivt arbete för att dessa
reformer ska genomföras
skyndsamt.
Lärarnas Riksförbund fortsätter tillsammans med Lärarförbundet att genomföra
lokala etikseminarier. För att säkerställa kvaliteten på etikseminarierna erbjuds
etikföreläsarna fortbildning inom yrkesetik. Under året ska även nationella
etikkonferenser
genomföras tillsammans med Lärarförbundet och det yrkesetiska rådet.

Kommunikation
Till kongressen 2008 inkom ett antal motioner som uttryckte förväntningar på
förändringar och en ny kommunikationsstrategi. Kongressen beslutade att ge
förbundsstyrelsen uppdraget att snarast utarbeta en ny strategi för alla kanaler inom
förbundet.
Förbundsstyrelsen har sedan hösten 2008 diskuterat uppdraget och har kommit fram
till en helt ny lösning att gälla från den l januari 2010. Besluten om en ny
kommunikationsstrategi innefattar att tidningen Skolvärlden blir ett månadsmagasin
med tematiskt innehåll i varje nummer. En webbtidning står för nyhetsflödet och
snabb omvärldsbevakning, www.skolvarlden.se. Aktuella frågor kommer att belysas
via webb-tv.
De tre sammanhängande kanalerna kommer att komplettera varandra och är
producerade av ett mediebolag som har anställda journalister samt redigerings- och
layoutkompetens.
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I januari 2010 introducerar Lärarnas Riksförbund även www.lr.se, en ny hemsida
som ska orientera medlemmar och ombud i fackliga frågor på ett modernt sätt.
Hemsidan ska skötas av kansliets informatörer. Informatörerna kommer även att
handha digitala nyhetsbrev och information till ombud.
Trycksaker och andra informationsinsatser kommer att ske fortlöpande inom ramen
för basverksamhet kommunikation.
Pressombudsmannen sköter medie- och pressbevakning, vilket utgör en central
funktion i kommunikationsenhetens fortlöpande arbete.

Rekrytering
Satsningen på rekrytering fortlöper och reguljär basverksamhet sker enligt tidigare
modell. Ombud för rekrytering på högskoleorter har en viktig roll som samordnande
länk för studentrekrytering, värvning av nya medlemmar och behållningsrekrytering.
Fokus för år 2010 ligger på att få den privata sektorns medlemmar och ombud att bli
flera och i större utsträckning än tidigare bli medvetna om den medlemsnytta
Lärarnas Riksförbund erbjuder privat sektor.
Marknadsplaneåtgärder är en särskild insats utifrån den marknadsplan som fastställts
sedan tidigare av förbundsstyrelsen. Inom denna gruppering finns de koncept som
tagits fram för distrikt och kommunföreningar gällande medlemsaktiviteter. Exempel
är föreläsningar runt om i landet med teman om lärares vardag, pedagogik och
inspiration från bland annat Innovativa lärare, baserat på kunskap om matematik.

LR Stud
Enligt kongressens beslut har anslaget till LR Stud en huvudsaklig inriktning –
rekrytering.
Detta bekräftas i studerandeföreningens stadga. Tillsammans med ombud för
rekrytering och lokalt ansvariga ska LR Stud vara aktivt i medlemsrekryteringen.
Det är även angeläget att studerandeföreningen engagerar sig i de
utbildningspolitiska frågorna och arbetar aktivt med dessa i förbundets anda. LR
Stud har en mycket viktig uppgift genom att väcka opinion bland studenter i aktuella
frågor som rör lärarstudenter. LR Stud ska tillsammans med representanter för
distrikten driva utbildningspolitiska frågor och de frågor som rör lärarutbildningarna
vid de aktuella högskoleorterna.
Ett faddersystem införs där representanter för distrikten aktivt arbetar med LR-Stud.
Dessa personer kan bilda ytterligare nätverk för att främja verksamheten i
studerandeföreningen och dess olika lokalföreningar.
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Forum
Under 2010 kommer forumen att behålla nuvarande struktur och funktion. Det årliga,
gemensamma temat för forumen ska vara att skapa nätverk och kontaktvägar för att
nå en bredare krets av medlemmar inom det område som forumen verkar
Under året ska en utredning genomföras med syfte att föreslå hur verksamheten med
forum kan utvecklas för att uppnå det tillstånd Vision LR 2012 beskriver.

Opinionsbildning och marknadsföring
Mässor, såsom Bok och Bibliotek, Skolforum och liknande kommer att spela en
viktig roll. Opinionsbildningsarbetet beskrivs mer i detalj på andra platser i
verksamhetsplanen (prioriterade områden, utbildningspolitik, kommunikation)

Facklig utbildning
Den fackliga grundkursen för nya lokalombud och skyddsombud (FGK), liksom den
under 2009 utarbetade motsvarande grundkursen för nya ombud inom den privata
sektorn (FGK-P), utvärderas och revideras per den 1 september.
En påbyggnadsutbildning till FGK-P utarbetas under året.
Kansliet tillhandahåller fördjupande utbildningspaket inom särskilt efterfrågade
områden. Under 2010 tas ett särskilt utbildningspaket för studie- och yrkesvägledare
fram.
Kansliets kursgrupp följer kontinuerligt upp och utvecklar
kommunombudsutbildningens fyra block.
Det utbildningspaket för statistikhantering som utarbetades under 2009 utvärderas
och utvecklas.
Konceptet Min Trygghet genomgick en översyn under 2009. Informations- och
utbildningsinsatser rörande pensioner och försäkringar ingår därmed i sin nya form i
det löpande basarbetet.
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