Bli medlem
!
Sms:a
Vision
till 71501

Melina,
skolsekreterare
och medlem

Vi är fackförbundet för
tjänstemän inom skolan
Vision är ett av Sveriges ledande fackförbund för dig
som jobbar inom skolan. Vi organiserar skolsekreterare,
lärarassistenter, skoladministratörer, resurspedagoger,
lärare utan lärarlegitimation, studie- och yrkesväg
ledare, skolkuratorer och många fler yrken.
Ett medlemskap handlar om en sak. Att du ska få ut
så mycket som möjligt av ditt arbetsliv.
Personlig rådgivning, lönecoachning, en inkomst
försäkring i toppklass och mycket mer ingår
i medlemskapet. Välkommen!

Visions ordförande:

”Att vi är många
medlemmar gör
att vi kan påverka”

V

ision är ett fackförbund för dig
som jobbar i välfärden. Mer
än 4 000 av Visions 200 000
medlemmar arbetar i olika roller
inom skolan. De är bland andra kuratorer,
lärarassistenter, administratörer och lärare
utan lärarlegitimation.
Visions förbundsordförande Veronica
Magnusson vill att alla som arbetar i Sverige
ska känna att de har en nära, tillgänglig
och stöttande facklig organisation att bli
medlem i.
– Att vi är många medlemmar i Vision
gör att vi kan påverka för bra villkor och
arbetsmiljö. Inom skolans värld fyller Vision
en viktig funktion genom att samla upp
många olika yrkesgrupper – varav några har
lite mer osäkra anställningsvillkor än andra,
säger hon.
Vad får man ut av medlemskapet i Vision?
– Som medlem i Vision får du råd
och stöd, ekonomisk trygghet genom
inkomstförsäkringen, inflytande på jobbet
och en rad medlemsförmåner. Vissa grupper
i skolan, till exempel obehöriga lärare, har
ofta osäkra anställningsvillkor. Då är det
ännu viktigare att vara med i ett fackförbund.
Utgångspunkten för Visions arbete är
att ingen ska behöva bli sjuk på grund av
ohälsosam arbetsbelastning på jobbet. För
att motverka det finns bra verktyg för att

arbeta systematiskt för en bra arbetsmiljö,
menar Veronica Magnusson.
– Vi jobbar för att du ska ha en bra
arbetsmiljö och inflytande över din arbetstid,
det ska finnas tillräckligt med personal i
skolan så att arbetsbelastningen inte blir för
hög och du ska ha schyst lön och bra villkor.

Här är de
vanligaste
frågorna
till våra
rådgivare
Vad kan jag som
medlem få hjälp med?
Som medlem i Vision kan vi
stödja dig i alla möjliga situationer som kan uppstå under din anställning, med alla
frågor som rör din arbets
situation, anställningsvillkor,
arbetsmiljö, relationen till
arbetsgivaren med mera.
Vision kan stötta och
hjälpa dig på olika sätt,
beroende på situationen
och det du själv behöver.
I vissa fall kan vi ge dig
rådgivning och stöttning,
så att du vet vad som gäller
för dig och kan exempelvis själv ta dialogen med
din arbetsgivare. Medan i
andra situationer ger vi dig
juridisk- och förhandlingshjälp och driver ditt ärende
gentemot arbetsgivaren.

En lärare utan lärarlegi
timation som är medlem
i Vision har samma rätt till
stöd från Vision som alla
andra medlemmar. Om en
lärare utan lärarlegitimation
är anställd enligt skollagen
kan vi däremot inte påverka anställningen i sig. Den
förblir en visstidsanställning.
Anställningsvillkoren kan
vi däremot påverka genom
förhandlingar med respektive
arbetsgivarorganisation. Det
kan till exempel röra löner och
inflytandefrågor.
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ditt nuvarande fackförbund.
Bli medlem i Vision
genom att fylla i en medlemsansökan på vision.se.
För att det inte ska bli glapp
behöver du gå med samma
månadsskifte som du går ur
ditt nuvarande förbund.
Om du i dag är medlem
i Unionen eller ST och vill gå
med i Vision kan vi hjälpa
dig med övergången till
Vision. Då behöver du inte
själv säga upp ditt medlemskap och du får inte
dubbla avgifter. Ange i din
medlemsanmälan om du vill
ha hjälp med övergången
(detta gäller endast om du
gör anmälan via webben).

Kan ni hjälpa mig
med övergång från mitt
nuvarande förbund?

Vad kostar det att
vara medlem?

Kontakta ditt nuvarande
fackförbund och avsluta
ditt medlemskap, ta reda
på ditt utträdesdatum från

Medlemsavgiften du betalar
till Vision beror på vilken
inkomst du har. På vision.se
hittar du medlemsavgifterna.

Är du under 30 år betalar du
bara 100 kronor för hela ditt
första år som medlem.
Just nu bjuder vi på hela
medlemsavgiften under tre
månader. Du betalar bara
avgiften till a-kassan, om
du även väljer att gå med
där. Erbjudandet gäller nya
medlemmar och kan bara
utnyttjas vid ett tillfälle.
Visions inkomstförsäkring
ingår i medlemsavgiften.

Kan ni hjälpa mig
med lönecoachning?
Ja! Är du osäker på
hur du kan höja din lön
eller behöver du tips
inför löneförhandlingen
på nya jobbet kan du
som medlem i Vision
höra av dig till Vision
Direkt via telefon eller
e-post!

Om jag behöver stöd
– vad kan jag få för hjälp
och hur kan jag nå er?
Hör av dig till Vision Direkt
för personlig, arbetsrättslig
och facklig rådgivning alla
vardagar klockan 8–20, på
0771-44 00 00 eller via
vision.se. Vi ger råd och stöd vid
frågor om anställningsvillkor,
lön, arbetsmiljö, kompetens
utveckling, varsel, rättigheter,
karriär när du behöver det.

Det här får du som
medlem i Vision
Fördelarna är många – här är några av förmånerna.

Trygghet
 n förstklassig inkomstförsäkring
E
(gäller alla anställningar, även
vikariat)
 ersonlig rådgivning om allt som
P
rör ditt jobb
Rättshjälp och stöd i oroliga tider

Inflytande

Erbjudanden
Försäkringar till riktigt bra priser
Förmånliga bolån och medlemslån
Tidningen Vision
 abatter på böcker, träning, hotell
R
och mycket mer

Utveckling

Förhandlar om bättre villkor

Lönecoachning och lönestatistik

Tar initiativ till förbättringar på jobbet

 ostnadsfria webbinarier och
K
utbildningar

 tt fackförbund som gör skillnad! Vi
E
jobbar för schysta arbetsvillkor för
alla, i Sverige och i hela världen

 ranskning av jobbansökningar
G
och intervjuträning

”Vision är det självklara
valet för mig”
Att vara med i facket är bra om det
händer något på arbetsplatsen och du
behöver råd eller stöttning. Samtidigt
innebär medlemskapet mycket mer än
så – det vet medlemmen Melina San.
Melina San arbetar som skolsekreterare på
Åsö vuxengymnasium i Stockholm och blev tipsad
av sin chef att gå med i Vision.
– Vision var det självklara valet för mig.
Jag blev medlem därför att jag ville ha mer
inflytande på jobbet och vara medveten om
vilka rättigheter jag har, säger hon.
Melina känner att hon kan prestera bättre
på jobbet som medlem i Vision, eftersom
hon känner sig tryggare.
– Jag har ett fack som jag alltid kan
vända mig till och prata om situationen
på jobbet. Jag är personalansvarig på
skolan och jag brukar tipsa alla ny
anställda om att gå med i Vision.
När Melina skulle ha sitt första
lönesamtal ringde hon till Vision och
pratade med en av fackförbundets
kunniga rådgivare.
– Hon hjälpte mig att kolla upp
bra statistik och vilket löne
anspråk jag skulle ha som skolsekreterare. Jag fick väldigt bra
rådgivning av Vision.

Webbtv:
Se intervjun
med Melina här:

”Här känner
jag mig alltid
välkommen”
En trygg vägvisare. Så beskriver
Håkan von Krusenstierna fack
förbundet Vision.

Webbtv:
Se intervjun
med Håkan här:

Medlemmen Håkan von Krusenstierna arbetar
som resurspedagog och lärare på Sanvikskolan
i Stockholm. Han har flera bra skäl till varför man
som anställd inom skolan ska gå med i Vision.
– För mig är det viktigt att känna mig välkommen i det fackförbund jag är med i och
Vision bryr sig inte om att jag saknar lärar
legitimation – här är jag välkommen.
Han tycker att Vision visar vägen för
många av dem som arbetar inom skolan.
– Därför tycker jag att alla som
arbetar inom skolvärlden, och som kan,
ska gå med i Vision. För att ju fler det är
som är medlemmar i facket, desto större
möjlighet har man att påverka, säger han.
Sedan Håkan gick med i Vision har han
känt en större trygghet på arbetsplatsen.
– Det är skönt att känna att Vision kan
kliva in och hjälpa mig när jag behöver
stöd. Att det då finns kunnig personal som
kan hjälpa mig.
Flera gånger i veckan besöker han
Visions app i mobilen för att hålla sig
upplyst.
– Där får jag all den information jag
behöver, säger Håkan.

Röster om medlemskapet:
Susanne Nilsson,
skoladministratör på
Falkviksskolan och
Hjortakroksskolan
i Sölvesborg:

Sten Arensborg, högstadie
lärare på Hallsta skola
i Norrtälje:

”Det är bra att ha
ett fackförbund
i ryggen om det
skulle hända något
med arbetsförhållandena på skolan.”

”Vision ställer upp
i alla lägen och är
duktiga på att
hjälpa sina
medlemmar.”

Elvir Velic, kökschef på Midsommar
kransens gymnasium i Stockholm:

”Det har varit bra för
min löneutveckling att
vara medlem i Vision.”

Pernilla Heijdenbeck,
lärare på Härjedalens
gymnasium i Sveg:

”Vision är ett av
få fackförbund
som jag kan
vara med i
som obehörig
lärare.”

Daniel Bello, skolkurator
på Midsommarkransens
gymnasium i Stockholm:

”Det är en
mental
trygghet att
vara med
i Vision.”

Är du ännu inte medlem

PS!
Om du är u
30 betalar nder
du bara
100 kr för
hela
ditt första
år som
medlem.

i Vision? Bli det i dag!
Bli medlem
!
Sms:a
Vision
till 71501

Bli medlem du också
Testa 3 månader utan kostnad
Inkomstförsäkring ingår
Ett fackförbund som gör skillnad

Bli medlem
i Vision
– det lönar sig!
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Vill du veta mer?
Scanna qr-koden eller
ring oss på 0771-44 00 00.

