Gävle kommunförening

Protokoll fört vid styrelsemöte med Gävle Kommunförening av LR den 22 januari 2015
Närvarande: Karin Ahlgren, Linda Olsson, Mathilda Bergström, Elisabeth Hillman, Ingela
Lundin, Ing-Marie Granholm, Mimmi Olsson, Gunnar Thörn, Erika Jeppsson, Hannah
Fahlgren, Henrik Tengqvist, Stefan Ädel, Kristina Hellström, Jenny Söderlund, Ulrika Sundin
från §4 och Mehran Jafari från §8.

§1

Ordförande, Karin Ahlgren, öppnar mötet och hälsar alla styrelsemedlemmar
välkomna till årets första styrelsemöte. Presentationsrunda.

§2

Dagordningen godkänns. Fyra övriga frågor läggs till.

§3

Genomgång av föregående protokoll.

§4

Lönerevision 2015.
Ordförande går igenom de befattningsgrupper som arbetsgivaren har beslutat att
prioritera vid årets lönerevision (Se Informationsbrev till medlemmarna, v 5).
Tidsplanen för lönerevisionen:
Grundskolan har överläggningar v 10 och 11.
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har överläggningar v. 10 och 11.
Slutavstämningen sker den 30 mars (reservdatum är den 1 april).
Den nya lönen betalas ut den 27 april, om tidsplanen följs.

§5

Vikariehantering.
Det nya vikariehanteringssystemet, Time Care, används i Sofiedals RO.
Systemet är igång och en utvärdering ska göras under våren. Under mars och
april, ska personal från övriga rektorsområden utbildas i systemet. Fortfarande
kvarstår dock problemet att det är brist på vikarier. Enligt uppgift från en skola
som redan arbetar i detta vikariesystem, går det åt mycket tid för att
administrera/använda sig av systemet (nästan en hel tjänst).
Arbetsgivaren har upphandlat förmedling av korttidsvikarier från sex externa
företag. Dessa ska endast användas i ”nödfall”.

§6

Pågående ärenden i Samverkan Utbildning Gävle:
Vid Samverkansmötet den 11/2 skall följande, av LR, anmälda frågor tas upp:
- Villkor om man tar emot en lärarlärling
- Utförande av arbetsuppgifter hemifrån vid sjukskrivning
- Undervisningstid på gymnasiet – likvärdighet mellan skolorna
- Vikarieanskaffning via externa bemanningsföretag

Följande frågor kommer att behandlas senare under våren:
- Modersmålslärarnas arbetssituation: Partssammansatt arbetsgrupp skall bildas
- Gemensamma lönekriterier för Utbildning Gävle: Partssammansatt arbetsgrupp
skall bildas
- Lokal tillämpning av Bilaga 6-avtal: Besked om pengar väntas från KS. Tas upp
den ¼
- Lärare som inte självständigt får sätta betyg from 1/7 2015: Arbetsgivaren skall
återkomma
§7

Rapport från KO:
 Information om kommande föreläsningar.
Den 5 mars, kl. 17-19, kommer Mattias Ribbing att hålla en föreläsning på
Högskolan i Gävle, sal 33:302. Föreläsningen heter ”Så får du och dina elever ett
mästarminne”. Anmäl dig redan nu: www.lr.se/kalendarium
Den 16 april, kl. 17-19, kommer LRs Forum för svenska, att hålla en föreläsning i
Komvux aula. Temat är läsning och läslust. ”Så skapar vi läslust hos barn och
unga”. Motivation och framgångsfaktorer. Praktiska, pedagogiska tips och tankar.
Föreläsare: Birgitta Åström. Vi återkommer med en inbjudan till samtliga LR
medlemmar.
 Vi ställer frågan till våra ombud, som ska höra sig för bland sina medlemmar, om vi
ska arrangera en bussresa till Skolforum även i år (v. 44). Vi upplever att intresset
och anmälningarna har minskat, nu när skolorna själva måste stå för den relativt
höga entré biljetten.
 Kommunföreningens årsmöte blir den 26 mars i Komvux aula. Inbjudan kommer
att gå ut till samtliga medlemmar.

§8

Övriga frågor:
 Finns det något minimum/maximum för temperaturen i klassrum?
Vi skickar frågan vidare till vårt Huvudskyddsombud, som återkommer i ärendet.
Vid återkommande problem bör frågan tas upp i lokal samverkan.
 Har det skett någon utvärdering av den lokala samverkan?
Fackliga företrädare upplever samverkansmötena som rena informationsmöten, där
man saknar diskussionen mellan arbetsgivaren och de fackliga parterna. Vi frågar
förvaltningen om utvärdering är planerad.
 Kommer ev. externrekrytering till Vallbacksskolan, att innebära övertalighet i
Gävle Kommun?
Arbetsgivaren anger att överrekrytering inte kommer att ske.
 Lärarnas Riksförbund, Gävle kommunförening, kommer att behöva en ny kassör
till HT -15. Nuvarande kassör, Gunnar Thörn, har beslutat att arbeta fram till
sommaren 2015. Ordföranden kontaktar Valberedningen.

§9

Mötet avslutas.

Dag som ovan

Karin Ahlgren
Ordförande

Mathilda Bergström
Sekreterare

På gång i Gävle kommunförening, Vt 2015:












Torsdag 22/1: Styrelsemöte, kl 15.00 Komvux
Tisdag 10/2: Skyddsombudsutbildning, ”Hot och våld”. Kallelse har gått ut
Onsdag 18/2: Styrelsemöte, kl 15.00, Förvaltningshuset, Åbo
Torsdag 5/3: Föreläsning 17.30 – 19.00 Högskolan, ” Så får du och dina
elever ett mästarminne” med Mattias Ribbing
Facklig grundkurs 17-19/3, Alfta. Kallelse går ut till berörda nya ombud
Torsdag 26/3: Styrelsemöte, kl 16.00. Årsmöte + middag, kl 18.00 –
Komvux
Torsdag 16/4: Föreläsning 17.30 - 19.00 Komvux, ”Så skapar vi läslust hos
barn och unga” Forum för svenska med Birgitta Åström
Tisdag 21/4 – Onsdag 22/4: Utbildning för distriktets lokalombud (Avfärd
tisdag em efter kl 15)
Måndag 25/4: Styrelsemöte, kl 15.00, Förvaltningshuset, Åbo
Tisdag 19/5: Förbundsråd (Karin Ahlgren deltar och representerar Distrikt
Gävleborg)
Tisdag 2/6: Styrelsemöte, kl 16.00, Förvaltningshuset, Åbo

