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Nytt avtal inom
Almega Tjänsteföretagen
Lärarnas Riksförbunds medlemmar inom Almega Tjänsteföretagen har fått nytt
kollektivavtal. Avtalet gäller perioden 1 mars 2012 – 31 augusti 2013.

Avtalet i korthet
Avtalsperiod
1 mars 2012 – 31 augusti 2013.
Lön
Lönerevisionen genomförs den 1 augusti 2012.
Det garanterade utfallet vid lönerevisionen är
lägst 4,1 procent per företag och arbetstagarorganisation.
Avtalet innehåller en bibehållen förhandlingsrätt
för Lärarnas Riksförbund vid lönerevisionen.
Introduktion för erhållande av legitimation
En särskild bestämmelse införs i avtalet om tidsbegränsad anställning för lärare som genomför
introduktionsperiod för att bli legitimerade. Anställningen syftar till tillsvidareanställning och
kvalificerar för företrädesrätt till återanställning
samt konvertering.
Partsarbeten
Parterna är överens om att göra ett antal gemensamma arbeten under avtalsperioden. Dessa
arbeten ska finnas med som en grund för kommande avtalsförhandlingar:

• Lön
		 Detta arbete syftar till åtgärder för förbätt		 rade lönelägen.
• Arbetstid
		 Framtagande av avtalsmodeller för lärarar		 betet i olika skolformer vilket inkluderar 		
		 hänsyn tagen till arbetsbelastning och 		
		arbetsmiljöfrågor.
• De utbildningspolitiska reformerna
		 Konsekvenserna av reformerna och vad 		
		 dessa innebär för parterna i kommande
		avtal.
• Samverkan
		 En partsgemensam arbetsgrupp ska ta fram
		 modeller för samverkansavtal, som lokala
		 parter kan använda vid tecknande av lokala
		samverkansavtal.

Ullacarin Öhrn
Verksamhetschef Avtal och arbetsrätt

Ett steg i rätt riktning
En betydande del av Lärarnas Riksförbunds medlemmar arbetar vid fristående skolor. Den privata
sektorn har blivit en viktig del av Skolsverige.

Detta avtal är ett steg i rätt riktning. Vår förhoppning nu är att de parter vi ännu inte tecknat avtal
med kliver fram och visar var man står när det
gäller lärarna.

Lärarnas Riksförbunds medlemmar arbetar inom
tolv olika avtalsområden på den privata sektorn.
Nu har ett nytt avtal slutits för er som är anställda
inom Almega Tjänsteföretagen.
Ofta kan det tyckas att mycket uppmärksamhet
ägnas åt lärarnas avtal på den kommunala sektorn
och det är rätt. Det som också är rätt är att vi ägnar
lika stor uppmärksamhet åt varje privat avtalsområde.
Varje medlem, oavsett arbetsgivare, är lika viktig
för oss i Lärarnas Riksförbund.
I detta Avtalsnytt berättar vi att Lärarnas Riksförbunds medlemmar har fått nytt avtal med Almega
Tjänsteföretagen. Avtal visar att det går att satsa på
lärarna - om man verkligen vill.
Med detta avtal är Lärarnas Riksförbunds medlemmar garanterade mer än märket. Det har ingen annan fått i denna avtalsrörelse. Vi får också ett kort
avtal, och det är inget tvingande långt avtal.

Metta Fjelkner
Ordförande Lärarnas Riksförbund

Har du frågor om det nya avtalet?

Att vara lärare i
fristående skola

När ett nytt avtal tecknats uppstår det ofta frågor om de nya villkoren.
Har du som medlem frågor om vad som gäller just dig, kontakta ditt
närmaste ombud eller ring medlemsjouren på 0771-613 613. Samtalet
kostar som ett vanligt Sverigesamtal.
För mer information, besök LR.se/privatsektor.

Lärarnas Riksförbunds broschyr riktar sig särskilt
till dig som har en privat arbetsgivare. Här kan du
hämta råd och tips och få viktig information om
din anställning. Du beställer broschyren i Lärarns
Riksförbunds webbutik, www.lr.se/webbutik.

Avtalskonferenser för ombud
Lärarnas Riksförbund välkomnar dig som är facklig företrädare inom
Almega Tjänsteföretagen till avtalsinformation i Stockholm. Konferensen kommer att äga rum direkt efter sommaren och program
skickas till dig senare. Vid konferensen går vi igenom det nya avtalet och du får möjlighet att ställa frågor. Du får också material att
använda vid medlemsmöten.

