Gävle kommunförening
Protokoll fört vid styrelsemöte med Gävle Kommunförening av LR den 2 juni 2015
Närvarande: Karin Ahlgren, Ulrika Sundin, Héléne Lindfors, Mimmi Olsson, Ingela Lundin,
Elisabeth Hillman, Ing-Marie Granholm, Jenny Söderlund, Kristoffer Andersson, Stefan Ädel,
Gunnar Thörn, Kenneth Forsberg, Lena Orest Fröjd, Mathilda Bergström. Linda Olsson och
Erika Jeppsson från §39. Carina Wennberg från §42.
§36

Ordförande Karin Ahlgren öppnar mötet

§37

Dagordningen godkänns. Fyra övriga frågor läggs till.

§38

Genomgång av föregående protokoll

§39

Rapport från Förvaltningssamverkan Utbildning Gävle:
 Kan en skola säga ”nej” till nyanlända elever?
En rektor kan säga nej, p.g.a. att en klass är full (fysiskt). Huvudmannen
(Gävle Kommun) är dock skyldig att bereda alla kommunens elever plats.
Huvudmannen kan beordra en rektor att skapa utrymme.
 Vilka förutsättningar gäller för att genomföra och rätta nationella prov?
Förvaltningschefen vill inte ha några generella överenskommelser, utan
anser att detta skall göras upp mellan chef och medarbetare. De tre fackliga
förbunden (Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Skolledarförbundet)
anser att en förvaltningsövergripande lösning behövs. Detta skulle också
frigöra tid på de lokala samverkansmötena eftersom denna fråga tar upp
mycket tid på de lokala samverkansmötena.
 Vilken ersättning gäller för dem som ska arbeta på sommarskolan?
LR anser att för tillsvidareanställda lärare i Gävle kommun, som går utanför
sina 194 arbetsdagar, gäller kvalificerad övertid (240%). Förvaltningen skall
återkomma i frågan.

§40

Karriärtjänster 2015/2016:
Frågan har inte tagits upp på de senaste samverkansmötena. Flera lokalombud
framför att deras rektorsområden har annonser ute trots att fördelningen inom
grundskolan inte är samverkad med de fackliga organisationerna. Linda Olsson
kollar upp detta.

§41

Rapporter från KO:
 Nominering pågår till LRs kongress 2016. Distrikt Gävleborg har fyra
mandat. Gävle kommunförening beslutade att nominera Karin Ahlgren,
Linda Olsson, Lena Orest Fröjd och Henrik Tengqvist.
 Karin informerade om en Hovrättsdom som fastställer att skolor har rätt att
avvisa besökande personer även från skolans allmänna utrymmen, inte bara
från undervisningslokaler.








Lena Orest Fröjd (HSO), informerade om en kommande forskningsstudie
angående arbetsrelaterad identitet och vikten av att tillhöra ett socialt
sammanhang. Ola Nordahl, doktorand i Arbetshälsovetenskap vid Akademin
för Hälsa och arbetsliv, ligger bakom studien. Han kommer att behöva
kontakt med 500 aktiva lärare och vi har lovat att förmedla information om
projektet till medlemmarna. Mer information kommer till hösten och LR ser
med spänning fram mot resultatet av denna forskning.
Mathilda Bergström avgår som Biträdande kommunombud och Reko. Hon
lämnar sin tjänst som lärare och övergår till en ny tjänst inom Utbildning
Gävle. Hon kommer att arbeta som biträdande rektor inom Stigslund RO och
tillträder den nya tjänsten den 15 juni.
Med anledning av detta kommer kommunföreningen att kalla till ett extra
årsmöte i september, där ett nytt biträdande kommunombud och Reko ska
utses. Kallelse kommer i augusti. Intresserade är välkommen att anmäla sig,
till Valberedningen (Håkan Aksén, Monica Hansson, Peter Alzén), eller
nominera någon annan kandidat som man anser lämplig. Det nya biträdande
kommunombudet kommer i första hand att riktas mot grundskolan.
Huvudskyddsombudet har gjort en arbetsmiljöenkät, som är en
kompletterande enkät till MAU. Den kommer att skickas ut till
medlemmarna i början av HT -15.
Region Mitt hade den 1/6 ett möte för regionens ombudsmän och
distriktsordföranden i Örebro. Karin Ahlgren och Janne Blomberg deltog.

§42

Övriga frågor:
 Henrik Tengqvist, Sörby F-6, har nu tillträtt som kommunföreningens
kassör. Kvitton för utlägg vid medlemsmöten skickas till Henrik med
uppgifter om skola, datum och kontonummer.
 SFI söker en ny rektor från VT 2016.
 Ferieanställda lärare arbetar 194 dagar. Nationaldagen den 6 juni påverkar
inte lärares arbetsår.
 Sedvanliga avtackningar gjordes av våra avgående styrelseledamöter. Det
gällde kassör Gunnar Thörn, lokalombuden Stefan Ädel och Erika Jeppson,
samt avgående bitr. kommunombud och REKO Mathilda Bergström.

§43

Mötet avslutas

Dag som ovan

Karin Ahlgren
Ordförande

Mathilda Bergström
Sekreterare

