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Samtal pågår
om en ny
organisering
Större inflytande, ökad facklig styrka och stärkt
medlemsnytta.
Med det syftet som grund, antog Sveriges Skolledarförbund, LR och Lärarförbundet i juni en
avsiktsförklaring om att bilda en ny organisering för landets skolledare och lärare.
GEMENSAMT. I början av sep-

tember tog en extrakongress
i Lärarförbundet beslutet att
ansöka om medlemskap i Saco.
Det kan sägas vara det första
formella steget mot en gemensam ny organisering, som termen lyder, för Sveriges skolledare och lärare.
I våras kom också Lärarnas
riksförbund med en utredning
som mynnade ut i ett förslag
om den nya organiseringen för
landets lärare och skolledare.
Ärendet var uppe på förbundets
kongress förra våren, och då beslutades att göra en egen framtidsutredning.
Lärarförbundet har tidigare
haft kongressbeslut på att samla

Skolledarförbund ett beslut om
vilka kriterier som skulle finnas när och om förbundet blev
inbjudet till samtal kring en ny
organisering.

man skapas en mycket starkare
organisation som skulle få ett
mycket större inflytande på till
exempel utbildningspolitiken,
men framför allt ge starkare
facklig styrka. Framför allt viktigt när många lärare står utanför facket, menade utredaren.
För ett år sedan tog dåvarande förbundsstyrelsen i Sveriges

EN AV DE viktigaste utgångspunkterna för förbundsstyrelsen var att samtalen om en ökad
facklig samverkan skulle syfta
till en starkare och mer professionell organisation än dagens
förbund, att Sveriges Skolledar
förbund skulle vara en fullvärdig medlem och, inte minst
viktigt, att skolledar- och chefsuppdraget ska ses som en egen
unik profession. Men framför
allt att skolledarna skulle vara
självständiga i den nya organisationen.
Sveriges Skolledarförbunds
kongress i våras gav grönt ljus
för att fortsätta samtalen.
Ett resultat av dem var att
Sveriges Skolledarförbund tillsammans med Lärarförbundet
och LR gemensamt i juni tog
fram en avsiktsförklaring om

– Vi hälsar Lärarförbundet
hjärtligt välkommet till Saco. Vi
har alltid sett lärare som akademiker.
– Att Lärarförbundet vill bli
medlem i Saco känns helt följdriktigt och ett viktig steg också för
federationen.
– Ett enkelt beslut att ta, säger

Lärarförbundets förbundsordförande Johanna Jara Åstrand efter ja
till Saco från extrakongressen, till
tidningen Läraren. Vi är redan den
största akademikerorganisation så
det är ett naturligt steg.
Saco ska vid sin kongress i november ta ställning till Lärarförbundets ansökan.

alla lärare och skolledare i en
organisation. Nu var det LR:s
tur att utreda en ny facklig samverkan.
LR föreslog en organisation
för lärare, Sveriges lärare och en
för skolledarna, Sveriges skolledare.
OM DE TVÅ lärarfacken slås sam-

”HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!”
KOMMENTARER. Sveriges

Skolledarförbund har sedan Lärarförbundet beslöt lämna TCO till förmån
för Saco varit positivt. Och när
Lärarförbundets kongress beslöt
att ansöka om medlemskap vid
sin extrakongress kommenterade
förbundsordförande Matz Nilsson
ansökan så här:
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Maria Andrén
Bergström.
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en ny organisering. Syftet är att
samla landets skolledare och lärare för att få större inflytande,
ökad facklig styrka och stärkt
medlemsnytta.
SVARET PÅ VARFÖR det behövs

en ny facklig organisering är,
enligt de tre förbunden, att det
stärker dem i frågor av gemensamt intresse och att det skapar
den viktigaste kraften för att
utveckla Sveriges utbildningsväsende. Men också för en stärkt
medlemsnytta och att skapa
ett modernt och professionellt
fackligt arbete.
En grundläggande förutsättning var också, slog förbunden
fast, att den nya organiseringen
återfinns i Saco. Den förutsättningen infrias nu om Sacos
kongress i november säger ja till
Lärarförbundets ansökan.

AVSIKTSFÖRKLARINGEN angav
också att processen fram mot
en ny organisering skulle ske
gemensamt och att en grundläggande samsyn måste finnas om
vilka förutsättningar som finns
för en ny organisering liksom
vilken inriktningen processen
ska ha.
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Läs senaste nytt på skolledarna.se och i nyhetsbrevet Skolledare.FREDAG

I KORTHET
SKOLLEDARNAS DAG FÖR NIONDE ÅRET
GLÄDJE. Skolledarnas

En stark röst blir
den samlade om
alla skolledare
organiseras i samma
organisation.
Det är en av
utgångspunkterna
för de samtal som
sker just nu om en ny
organisering.
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– En annan avgörande förutsättning som vi är helt överens
med lärarfacken om, och som
finns med i avsiktsförklaringen,
är att skolledare ska ha en helt
egen organisation inom ramen
för den gemensamma organiseringen, säger förbundsdirektör
Maria Andrén Bergström. Avsiktsförklaringen går också helt
i linje med förbundets vision, att
samla alla Sveriges skolledare.
SVERIGES Skolledarförbunds

kongress gav alltså den nya förbundsstyrelsen, som tillträdde
den 1 juli, mandat att utreda
och föra samtal om en ny organisering och återkomma till
nästa ordinarie kongress 2024
med förslag om det. Och om så
behövdes, inkalla en extra kongress.
Samtalen har varit fortsatt intensiva under sommaren och nu
under september.
– Vi har varit mycket aktiva
i samtalen med lärarfacken
och är stolta att vi har kommit
långt i dem, säger Maria And
rén Bergström. Samtalen är
konstruktiva och håller fokus på
syftet med vårt arbete; att samla
skolledare och lärare i Sverige
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för att öka vår fackliga styrka
och vårt inflytande, samtidigt
som medlemsnyttan stärks.
PARALLELLT MED SAMTALEN löper
förbundets egen demokratiska
process för att förankra vårt arbete.
Inriktningen är nu, enligt
avsiktsförklaringen, att genomföra extra kongresser i Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund i höst och ett extra
förbundsråd i LR, senast under
oktober. I november kommer
också en medlemsomröstning
att genomföras i Sveriges Skolledarförbund.
I MAJ NÄSTA år ska en ny organisa-

tion presenteras på kongresser/
förbundsmöten för att den ska
kunna träda i kraft den 1 januari
2023 för lärarnas vidkommande.
Sveriges Skolledarförbund
avser att ingå i den nya gemensamma organiseringen från och
med 1 januari 2023 om samtalen
leder framåt i enlighet med förbundets egna kriterier och avsiktsförklaringen, för att den ordinarie kongressen våren 2024
kan fatta det formella beslutet.

KERSTIN WEYLER

dag firades sedvanligt den 3 september. I år för nionde gången och med tillägget arbetsglädjens dag.
Professor emerita Eva Vingård höll en
kort föreläsning om friskfaktorer, vad
som gör att vi med glädje går till jobbet.
Vicky Lindeborg, rektor på Högbyskolan
i Visby (porträtterad i Skolledaren nr 3),
och Anders Ringård, rektor på friskolan
Eva Vingård och Matz
Lust&Lära i Bollnäs, samtalade tillsamNilsson.
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mans med Eva Vingård och Matz Nilsson
om vad som betyder mest för dem för att skapa en bra arbetsmiljö
och arbetsglädje. Föreläsningen och samtalet finns på Sveriges
Skolledarförbunds Youtubekanal.

’’

Till vilken nytta slet jag, när det visat
sig att mina betyg ändå inte räcker för
att komma in? Nu har i stället perso
ner med betydligt mindre kunskap – men med
bättre betyg, tack vare deras smartare val av
en ’schystare’ gymnasieskola – möjlighet att
bli läkare, jurister och ingenjörer.”
Tindra Gullberg Rosenlind, student våren -21 i Dagens Nyheter.

LÄROMEDEL SKA BLI EN RÄTTIGHET
UTREDNING. Nu

ska elevers rätt till läromedel skrivas in i skollagen.
Och rektor ska försäkra lärare tid och förutsättningar för att välja
läromedel. Det hoppas Gustav Fridolin ska bli resultatet av sin utredning som lämnades till utbildningsminister Anna Ekström i augusti. En ny läromedelsnämnd på Skolverket ska få som sitt första
uppdrag att presentera kvalitetskriterier för läromedel, föreslår
Fridolin också.

MALM NY SKOLPOLITISK TALESPERSON
LIBERALERNA. Fredrik

Malm har utsetts till Liberalernas nye skolpolitiske talesperson, och ersätter Roger Haddad. Malm blir samtidigt vice ordförande i utbildningsutskottet. Tidigare har han varit
talesperson i migrationsfrågor och för elva år var han ledamot av
utbildningsutskottet.
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kronor minskar avgiften till a-kassan. Från och med den
1 oktober är månadsavgiften 130 kronor.

REKTORER BEFARAR MER SEGREGATION
RAPPORT. En

ännu mer segregerad skola– den framtidsbilden ser
cirka 700 rektorer som svarat på en enkät från Sveriges Skolledarförbund, LR och LO. Rektorers möjligheter att rekrytera behöriga
lärare varierar stort mellan olika typer av skolor. Svårast är det till
skolor i socioekonomiskt svaga områden. Och svårare lär det bli.
Rapporten, En alltmer uppdelad skola, finns på skolledarna.se.
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