Gävle kommunförening
Protokoll fört vid styrelsemöte med Gävle Kommunförening av LR den 4 september 2014
Närvarande: Linda Ohlsson, Helena Ahl Larsson, Hannah Fahlgren, Elisabeth Hillman, Lena Orest
Fröjd, Kenneth Forsgren, Henrik Tengqvist, Ingela Lundin, Carina Wennberg, Kristina Hellström,
Stefan Ädel, Kristofer Andersson, Ing-Marie Granholm, Linda Olsson, Karin Ahlgren och Mathilda
Bergström
§43

Ordförande Karin Ahlgren öppnar mötet och hälsar nya som gamla styrelsemedlemmar
välkomna till terminens första styrelsemöte.

§44

Dagordningen godkänns.

§45

Karriärtjänster.
Gymnasieskolan har tillsatt samtliga karriärtjänster, utom en på Polhem. Inom
Vuxenutbildningen pågår rekryteringen av en Förstelärare till Komvux och två
Förstelärare till SFI. Inom grundskolan är samtliga rektorsområden samverkade, men
det saknas fortfarande en Förstelärare till Bergby RO och två Förstelärare till Lillhagen
RO.
Lärarnas Riksförbund bjuder in till en regional nätverksträff för samtliga Förstelärare
och Lektorer, som är LR-anslutna. Mötet hålls av regional ombudsman Nils-Gunnar
Ökvist, måndagen den 29 september kl. 17.30-19.30, i Kulturens Hus Söderhamn.

§46

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

§47

Tjänster och organisation 2014/2015.
Ny organisation inom grundskolan. Det går att läsa mer om de nya rektorsområdena på
Ankaret. Det finns synpunkter på att ekonomin under detta läsår blir svåröverskådlig,
då rektorsområden har gjorts om under pågående budgetår.
Mikael Englund är ny Biträdande Rektor på Vasaskolan. Även rekrytering av
Biträdande Rektor, vikariat, pågår på Vasaskolan. Rekrytering av Biträdande Rektor vid
Polhemsskolan pågår. Vi konstaterar att kommunens HR avdelning deltar i allt större
utsträckning vid rekrytering av chefer.

§48

Rapport från Samverkan på förvaltningsnivå:



F.d. Kommunhälsan har nu bytt namn till Företagshälsan och den håller till i
Skattehuset. Gävle Kommun köper sina tjänster därifrån. De handhar endast
arbetsrelaterade besvär.
En ny central mottagning för nyanländas lärande, sluss, kommer att hålla till i
gamla Söderskolan, som numera heter Söderslottet (plan 4). Det kommer att vara en
mottagning för kartläggning, under högst 8 veckor. AG har presenterat den nya
organisationen, men vi ställer oss frågande till hur t. e. x. chef, personal och lokaler




§49

Rapport från KO:














§50

ska organiseras. Hur ska man hantera de ”gamla”, centrala, Landningarna under
denna omställningsperiod? Mer information kommer att ges vid samverkan
Utbildning Gävle, den 17/9.
Den ekonomiska rapporten för Utbildning Gävle, visar ett prognostiserat underskott
på 30 miljoner. Eftersom det fylls på med fler nyanlända elever, är beräkningarna
att Utbildning Gävle kommer att gå plus minus noll i slutänden.
Utbildning Gävles Verksamhetsplan 2015-2018, saknar skrivningar om
”Arbetsmiljö”. De fackliga organisationerna anser att det borde lyftas fram t. e. x.
under rubriken Medarbetare.

Datum för kommande styrelsemöten: 9/10, 10/11 och 10/12.
Lena Orest Fröjd arbetar som huvudskyddsombud på tisdagar.
LR kommer att erbjuda nya lokalombud och skyddsombud den fackliga
grundkursen i Alfta, den 14-16/10.
Vi har varit mycket uppe på Högskolan under v. 34-37, då studentrekryteringen har
pågått. Den 9/9 var det Studentmässa på Hig och då har vi ett samarbete med
Lärarförsäkringar.
Den 9/9 firar LR också Skolans Dag. Karin och Linda håller en presskonferens kl.
11.00, där den lokala rapporten från LR presenteras. Fokus ligger i år på lärares
arbetssituation och ökad statlig styrning. Kl. 15.00 träffar Karin, Linda och
Mathilda de politiska partierna som sitter i Utbildningsnämnden.
Under Skolans Dag, den 9/9, får lokalombuden bjuda på fika, frukt eller godis.
Styrelsen beslutar att man får handla för följande summor:
Upp till 15 medlemmar = max 200 kr
15-30 medlemmar = max 300 kr
30-50 medlemmar = max 400 kr
Över 50 medlemmar = max 500 kr
Utlägg för detta skickas till vår kassör, Gunnar Thörn på Sjöängsskolan.
Vi arrangerar en gratis föreläsning/fortbildning för alla våra medlemmar, tisdagen
den 30/9. Föreläsare är Ana Udovic och föreläsningen heter ”Generation Ego”. Vi
håller till uppe på Högskolan. Inbjudan har gått ut.
Som medlemsaktivitet planerar vi att under hösten hålla en vinprovningskväll för
medlemmar. Vi återkommer med en inbjudan.
Tisdagen den 28/10, v. 44, erbjuder LR bussresa till Skolforum i Stockholm.
Inbjudan har gått ut. Styrelsen fastslår att Lärarnas Riksförbund betalar inträdet på
300 kr exkl. moms, för Agneta Forsberg, som medföljer som representant för
kommunföreningen.
Kommunföreningen kommer i samarbete med Lärarförsäkringar att erbjuda två
olika föreläsningar. En som handlar om pension och en föreläsning om övriga
försäkringsalternativ. En mer detaljerad inbjudan kommer senare.

Mötet avslutas.

Dag som ovan

Karin Ahlgren
Ordförande

Mathilda Bergström
Sekreterare

