Protokoll gemensam facklig samverkan, VO 1, 2, 6 och 7
Datum
Tid
Plats

2020-11-14
14:00 – 15:00
Kommunhuset, Helan plan 7

Ordförande Elisabet Schultz
Sekreterare Anette Jansson
Närvarande
Elisabet Schultz, förvaltningschef
Martin Lundell, chef gymnasie- och vuxenutbildning
Johan Ahlkvist, skolchef grundskola
Anette Jansson, sekreterare
Jeanette Höglin Kommunal
Max Tegman, Vision
Ann Lindholm, Lärarnas riksförbund (LR)
Anki Faith-Ell, Lärarnas riksförbund (LR)
Katharina Sparrwardt, Lärarförbundet
Kristina Mikler-Urbas, Lärarförbundet skolledare

Nästa möte
Torsdag 14/1-21 kl: 14.00-15.00, lokal Helan plan 7

1. Val av justerare
Jeanette Höglin utses till justerare.
2. Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll.
3. Information, personal och arbetsmiljö
Gymnasiet och vuxenutbildningen har anpassat sin undervisning till den situationen som
råder gällande covid-19. Gymnasiet har fjärrundervisning fyra dagar i veckan och en dag på
plats i skolan. Vuxenutbildningen har endast distansundervisning.
Grundskolan har högre frånvaro bland personalen än eleverna, detta varierar dock mellan
olika skolor. Några skolor är väldigt hårt drabbade, det kan bli aktuellt med stängning av
dessa.
Förskolorna har även de precis som grundskolan hög frånvaro.

Förvaltningen har avstämning tre gånger i veckan med förskolorna och grundskolorna och
informerar verksamheterna löpande om läget.
Nämndplan och budget för 2021
Gymnasie.- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) antog sin nämndplan med budget för
2021 2020-11-26.
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) antar sin nämndplan med budget för 2021
2020-12-09.
Elisabet redovisar den nya strukturen och de nya kommunövergripande målen, som finns i
kommunplanen som beslutades i Kommunfullmäktige 2020-11-19 . Då GVN och BUN
tillhör samma förvaltning har det arbetats fram gemensamma nämndmål. Det kommer inte
finnas några uppdrag i kommande nämndplaner, dessa kommer enbart som
ordförandeuppdrag eller som nämnduppdrag.
Lärarnas arbetsår 21/22
Läsårsdata för 21/22 är beslutat i barn- och utbildningsnämnden 2020-05-25 och lärarnas
arbetsår ska samverkas i december.
4. Förstelärare uppdraget, vad händer gällande avtalet?
Förvaltningens ledningsgrupp ska se över avtalet, hur det ska vara utformat. Processen ska
starta i januari och vara klart i mars. De nya avtalen ska gälla från och med hösten 2021.
5. Ekonomi
2021 kommer det ske ekonomiska satsningar i förskola och skola, Gymnasiets ekonomiska
ram är något mindre 2021 och vuxenutbildningen är oförändrad.
6. Arbetsmiljö
Punkten om skolledarnas arbetsmiljö lyfts av lärarförbundets skolledare. Situationen är
ansträngd det gäller både i förskolan och grundskolan. som har väldigt mycket administration
att ansvara för exempelvis till elevhälsan.
7. Övriga frågor

Lärarförbundet i Tyresö kräver att Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring
distansarbete gäller även för personal i förskolan, skolan och fritidshem. Möten ska
därför ske digitalt och arbetsuppgifter som inte behöver genomföras på arbetsplatsen
ska genomföras på distans.
Förvaltningen prioriterar detta. Verksamheterna har olika förutsättningar för hur det
fungerar. Alla ska ha samma möjlighet att arbeta på distans, så långt det är möjligt. HR har
tagit fram ett dokument som kommer finnas på intranätet om vilka arbetsuppgifter som kan
vara lämpliga att göra på distans.

VFU - vilka riktlinjer gäller kring handledare och ersättning för VFU-studenter?
Den outnyttjade VFU ersättningen för år 2020 kommer föras över till år 2021, det är
skolledaren som kan ta dessa beslut. Den som vill bli VFU handledare ska vara utbildad för
detta. Riktlinjen för VFU ska uppdateras och kommer skickas ut innan jul. Inga VFU
studenter har tagits emot i november.

Karriärtjänster - hur är fördelningen mellan de olika enheterna? Skulle vilja ta del av
hur många karriärtjänster det finns per enhet.
Redovisning av detta sker på samverkan den 14 januari 2021.
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