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LÖNEÖVERSYN 2016
Årets löneöversyn är äntligen avklarad och
rektor har nu meddelat dig din nya lön. Kom
ihåg att du alltid kan be din rektor om en
motivering till lönen. Ny lön betalas ut på
septemberlönen tillsammans med den
retroaktiva lönen, gällande från april 2016. I
årets löneöversyn har lärare och studie – och
yrkesvägledare varit en prioriterad grupp i
Borlänge kommun. Äntligen! Nu kan vi bara
hoppas på att Borlänge kommuns politiker
inser att de måste fortsätta satsa på lärarna och
studie – och yrkesvägledarna i kommande
löneöversyner. Borlänge kommun måste,
förutom en bra arbetsmiljö, även kunna
erbjuda en bra lön. En lön som lockar fler att ta
tjänst - och stanna kvar i kommunen.

hittar du på LR´s hemsida:
www.lr.se/lararlonelyftet

SKOLANS DAG
Skolans dag firades i år tisdagen den 13/9.
Enligt tradition bjöd LR all personal ute på
Borlänges skolor på fika via ombud. Blev du
av någon anledning utan fika? Kontakta oss så
kommer vi gärna och hälsar på och tar med lite
fika. Temat för årets Skolans Dag var
skillnader i svensk skola. Kommunernas
förutsättningar skiljer sig från varandra, vilket
är orättvist. Det ska inte spela någon roll var i
landet du bor, alla elever ska få samma chans!
Mer information om Skolans dag finns på
www.lr.se/skolansdag

HÖSTENS STYRELSEMÖTEN
LÄRARLÖNELYFTET
Under hösten arbetas det med det statliga
lärarlönelyftet i landets olika kommuner. Tre
miljarder kronor avsätts årligen till skolans
huvudmän för att höja lärares, förskollärares
och fritidspedagogers löner i syftet att bidra till
en ökad kvalitet i undervisningen, till
förbättrade kunskapsresultat och till
verksamhetens utveckling i övrigt. Cirka en
tredjedel av Sveriges lärarkår kommer att få ta
del av lärarlönelyftet och få ett snitt i
löneökning på 2.500 kronor till 3.500 kronor i
måndaden. Till Borlänge kommun
kommer15,7 miljoner kronor att tilldelas.
Det är rektor som utifrån Regeringes uppsatta
kriterier tillsammans med diskussioner förda i
kommunen beslutar vem som ska få ta del av
pengarna. I slutändan är det oerhört viktigt att
rektor kan motivera varför eller varför inte just
du fick eller inte fick ta del av pengarna i
Lärarlönelyftet. Tyvärr gäller inte
lärarlönelyftet för lärare inom
vuxenutbildningen och SYV:are, LR anseroch har drivit- att det behövs ett lönelyft även
för dessa personalgrupper.
Mer information kring Lärarlönelyftet och vad
Lärarnas Riksförbund anser om satsningen

En gång i månaden samlas alla Borlänge
skolors lokalombud för styrelsemöte. Under
hösten träffas styrelsen följande tider:
Torsdag 25/8
Måndag 26/9
Torsdag 20/10
Måndag 21/11
Datum för december ännu ej bestämt
Titta gärna in på LR´s lokala hemsida för mer
information om LR i Borlänge på
www.lr.se/borlänge

STAFETTPINNEN
Stafettpinnen är mottagen. Vi hoppas på att
vårt tidigare kommunombud Sven-Erik
Samuelsson har det bra i livet som pensionär. I
Sven -Eriks anda hälsar vi alla: Fika mera!
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MEDLEMSSERVICE
Medlemsjouren
Här får du svar på frågor som rör föräldraledighet, tjänstledighet, uppsägning etc.
Tfn. 08-613 27 00, vardagar 08.00- 17:00
E-post: medlemsjour@lr.se

Medlemsenheten
Frågor rörande ditt medlemskap besvaras
av medlemsenheten.
Tfn 08-613 27 00, måndag-torsdag
09:00-15:00, fredag 09:00–12:00
E-post: medlem@lr.se

Borlänge kommunförening
För frågor som rör lokala förhållanden vänder
du dig i första hand till ombudet på din skola.
Saknar ni ombud på skolan kan du alltid höra
av dig till någon utav oss på expeditionen.
Expeditionen läsåret 2016/2017
Vi som i år arbetar på expeditionen är Torbjörn
Sevelin, Caroline Broberg och Thomas
Lövgren. Någon utav oss finns i möjligaste
mån på plats för att besvara samtal och e-post
följande tider:

Caroline Broberg (Bitr. Kommunombud)
0243-748 59, 070- 687 95 64
caroline.broberg@soltorgsgymnasiet.se
Thomas Lövgren (Bitr. Kommunombud)
0243-748 71, 070-209 09 33
thomas.lovgren@edu.borlange.se

2016-års löneläge
Löneplacering vid nyrekrytering
av behöriga lärare from 2016-04-01
Lägstalön 26 100 kr/mån
Lärare 1-7
Lärare slöjd, idrott, musik, hemkunskap mm
Lärare i karaktärsämnen vid gymnasieskolan
Lägstalön 27 100 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger,
Lärare i allmänna ämnen/kärnämnen vid
gymnasieskolan

Måndagar 08:30 – 15:00
Tisdagar 08:30 – 14:00
Onsdagar 08:30 – 13:00
Torsdagar 08:30 – 15:00
Tfn:0243-748 33
E-post: lr@edu.borlange.se
Får du inte tag på den du söker och det är
bråttom kan du också nå oss på följande
telefonnummer och e-post:
Torbjörn Sevelin (Kommunombud och
Huvudskyddsombud)
0243- 732 30, 076-8013045
torbjorn.sevelin@edu.borlange.se
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