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Verksamhet – nivå

Njudungsgymnasiet

Plats och tid

Konferensrummet, kl. 13.30

Närvarande

För arbetsgivaren

Henrik Wågesson
Johanna Wilhelmsson

För Lärarförbundet

Anneli Lagerqvist Gustafsson
Mats Gräns

För Lärarnas
riksförbund

Bengt Hultberg
Mirjana Danilovic

För skolledarna

Stefan Elg

För SSR

Jenny Lindahl

Vårdförbundet

Ylva Oertel

För elevkåren

Philip Carlemar
Linda Aronsson

Justerare

Mats Gräns
Mirjana Danilovic

§ 1 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 2 Vikariefrågan
Ett utdrag från ”Rutiner för pedagogisk personal” gällande personal gicks igenom. Vid
VAB är det Ingela Gillsand som sköter tillsättning av vikarie och då utgår ersättning. När
personalen är sjuk finns det vikariepooler där lärarna upp till tre dagar täcker upp för
varandra. Efter tre dagar är det rektorns ansvar att se till att vikarie tillsätts.
Skolledningen är väl medveten om att det finns brister med systemet och är öppna för
att diskutera frågan ytterligare. Det blir hög belastning på de lärare som är kvar,
framförallt vid längre sjukskrivning, och önskemål om en fast vikarie framkom. Det ser
också olika ut inom olika ämnen. Önskemål om att uppdatera rutinen för att tydligare
skilja mellan sjukfrånvaro och VAB framfördes. Bland lärarna anses det också att tre
dagar är en lång tid att vikariera. Kan skolledningen hitta sätt att avlasta de lärare som
vikarierar en längre tid utöver sin ordinarie tjänst?
Lärarnas riksförbund tar även upp vikten av att rekrytera rätt lärare.
Skolledningens målsättning är att inga lektioner ställs in. Det finns en förhoppning om
att den nya lärplattformen ska kunna hjälpa vid sjukfrånvaro. Till kommande läsår ser
skolledningen över möjligheten med att ha en fast vikarie som ett komplement men
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även möjligheten med andra system. Under nuvarande läsår fortsätter vi med
nuvarande system.

§ 3 Ombyggnation särskolan samt arbetsmiljön i Meet & Eat
Efter sportlovet fram till skolstart i augusti planerars ombyggnationen på särskolan, i
utskjutande byggnad. Tanken är att lokaler nere på Kyrkogatan ska inrymma teorisalar
till olika elevgrupper vars klassrum tas i anspråk. Det är VO:s lokaler som är tänkta till att
användas av särskolan. Lärarna på VO har kommit med förslaget att även nyttja 1307 för
att kunna behålla en del av sina lokaler.
Förslaget är att en planeringsgrupp med representanter från VO, SR samt EK ser över
risker och möjligheter. I denna grupp ska även elever finnas representerade. Stefan Elg
är sammankallande. Även skyddsombuden ska ingå.
Henrik Wågesson har tillsammans med Tekniska kontoret och Måltidsservice beslutat att
det är gymnasiet som står som arbetsmiljöansvarig för själva matsalsdelen. Man ska nu
titta över logistiken samt ljudnivån.

§ 4 Huvudskyddsombud
Mats Gräns och Bror Ahlström kommer inom kort att bli gymnasiets skyddsombud. De
kommer framöver att genomgå utbildningar. Då rektor ska närvara vid utbildningen
kommer någon från skolledningen att delta, inte självklart lärarens rektor.

§ 5 Från elevkåren
Elevkåren ställer frågan till skolledningen om de kan bestämma över ex. elevuppdragen
till studentkampen. De vill ha ansvaret men kan också tänka sig att ta hjälp av någon från
skolan för att se till att det inte uppmanas till något olämpligt. Viktigt att elevkåren också
är medveten om att en del av uppdragen sker på skoltid och att skolan då står som
ansvarig.
Elevkåren har haft ett samtal med skolledningen kring studentresorna och skolledningen
önskar en gemensam diskussion för att diskutera problemet.
Skolledningen har också påtalat för elevkåren att mössprovningen inte får ske på
lektionstid och att det bör kommuniceras med lärare vad som gäller. Det är viktigt att
företaget som erbjuder mössorna även har billiga alternativ.

§ 6 Övriga frågor
Den 11 november fortsätter vi samtalet kring hur APT fungerar på gymnasiet.
Det saknas fortfarande arbetsfördelningar för vissa lärarkategorier. Frågan tas med
skolledningen på torsdag.
Representant från Vårdförbundet, Ylva Oertel, deltar i Samverkansgruppen. På
Skolkonferensen deltar en representant från elevhälsan.
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Sekreterare
2016-

Johanna Wilhelmsson

Justerat

För arbetsgivaren
2016-

För Lärarförbundet
2016-

Henrik Wågesson

Mats Gräns

För Lärarnas Riksförbund
2016-

Mirjana Danilovic

