20220530 – Skrivelse: Visions arbete kring lärare utan lärarlegitimation
Hej förbundsstyrelsen!
Vision har under våren börjat rekrytera obehöriga lärare på ett mer aktivt vis. Som avdelning
är vi bekymrade över hur vi ska kunna företräda denna nya grupp på bästa sätt. Vår styrka på
lokal nivå är ju att vi känner våra medlemmars situation, vi kan avtal, har representanter i
samverkansgrupper och förstår villkoren på arbetsplatserna. Vi som förtroendevalda i Vision
behöver stöd i att arbeta med och för de obehöriga lärarna.
Det finns en pdf med frågor och svar som skickats ut i ett ordförandebrev, men det framgår
inte vem som frågat och vem som svarat. (faq‐larare‐utan‐lararlegitimation‐fv.pdf (vision.se)).
Vår bild är också att vårt lokala center inte har fått rätt förutsättningar att hjälpa oss med
dessa frågor.
Malmöavdelningen vill därför rikta förbundsstyrelsens uppmärksamhet mot att det omgående
behövs breda insatser för att stärka oss i våra uppdrag för att kunna möta denna nya
medlemsgrupp och kunna uppfylla medlemslöftet även för obehöriga lärare.
Varma hälsningar,
Avdelningsstyrelsen Malmöavdelningen
Tilde Wengelin

Svar på skrivelsen om Visions arbete kring lärare utan lärarlegitimation
Hej,
Tack för er skrivelse.
Det stämmer att Vision under våren höjt ambitionsnivån något inom skolans område. Vision har sedan
tidigare organiserat flera olika yrkesgrupper inom skolan. Lärare utan lärarlegitimation är en av flera
yrkesgrupper som är välkomna att ansöka om medlemskap inom Vision.
För förbundsstyrelsen är det viktigt att Visions förtroendevalda och center ges goda förutsättningar för att
företräda förbundets medlemmar. Som en del i det arbetet har bland annat följande insatser
genomförts/planerats:







Nyhetsbrev till ordföranden (25 mars) och förtroendevalda (5 april) med information om
satsningen vi gör inom skolan.
En sida på webben har byggts upp för att samla all information till förtroendevalda: Vision i skolan
- för dig som är förtroendevald | Vision.
Vision Direkt har under våren erbjudits tillfällen för kompetensutveckling för att kunna svara på
frågor både från medlemmar och förtroendevalda.
Ytterligare utbildningsinsatser kommer genomföras för Vision direkt och ombudsmän under juni
och augusti av extern konsult.
En grupp med ombudsmän ska tillsättas och utbildas i juni för att i sin tur kunna ge stöd internt
men även utbilda och coacha förtroendevalda efter sommaren.
Förtroendevalda kommer även att erbjudas kunskapshöjande webbseminarier, förhoppningsvis
redan innan sommaren, annars i augusti/september.

Om ni önskar ytterligare stöd utöver det som planeras kan ni med fördel kontakta ert lokala center eller
Vision direkt.
Tillsammans hjälps vi åt att bygga kompetens och kunskap för att säkra ett gott företrädarskap för Visions
medlemmar inom skolan.
Med vänlig hälsning
Visions förbundsstyrelse

