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2012 ÅRS LÖNELÄGE

Neil Armstrong talade om ett stort steg för
mänskligheten när han satte ner foten och
tog det första steget på månen.
I årets avtalsrörelse var det tänkt att
lärarkåren skulle göra något liknande.
Sikta högt, sätta ner foten och ta ett stort
första steg för lärarkåren. Ett steg mot
målet, 10 000 kr mer i lön.

Löneplacering vid nyrekrytering av
behörig lärare from 2012-04-01

SKLs bud tog snabbare ner oss på jorden
än någon Apollokapsel någonsin förmått.
Alla vackra ord om läraryrket, Sveriges
viktigaste framtidsjobb enligt SKL, visade
sig bara vara vackra, men tomma, ord.
Därför beslutade det extrainkallade
förbundsrådet enhälligt att säga nej till
budet.
Följ den fortsatta händelseutvecklingen på
LR.se/avtal samt i nyhetsbrevet AvtalsNytt
som alla medlemmar får. Viktigt att du
meddelat aktuell e-postadress.

EKONOMI
Borlänge kommun befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge. Bildningssektorns
minusresultat har tidigare beskrivits. Läget
för sociala sektorn är ännu allvarligare.
Efter ett befarat underskott på 100 miljoner
kronor får nu sektorschefen lämna sitt
uppdrag. En för Borlänge kommun helt
unik åtgärd.
Som läget utvecklats är det nu av stor vikt,
- att Borlänges politiker vågar göra rätt
prioriteringar och satsar på skolan för att
långsiktigt nå en hållbar balans i ekonomin. (Se medlemsbladet nr 4/2012)
- att vi får ett tydligt centralt avtal gällande
lön och arbetstidsfrågor.

Lägstlön 22 500 kr/mån
Lärare 1-7 m fl (ex. slöjd, idrott, hemkunskap,
lärare i karaktärsämnen vid gymnasieskolan)
Lägstlön 23 500 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger, lärare i
allmänna ämnen vid gy-skolan.

SOMMARSERVICE
Uppstår frågor under sommaren har
medlemsjouren öppet måndag - fredag
kl. 09.00 - 15.00, tfn. 0771-613 613
E-post: lr@lr.se
För frågor rörande medlemskap, kontakta
medlemsenheten på tfn 08-613 27 27
Måndag - torsdag kl. 09.00 - 15.00
Fredag kl. 09.00 - 12.00
Vår kommunförening når Du under
sommaren på: tfn 073-044 06 03
E-post: lr@edu.borlange.se

PEACE & LOVE
Lärarnas Riksförbund deltar i år för andra
gången på festivalen den 26-30 juni.
Besök gärna vår monter och ta del av
aktiviteterna.

SOMMARHÄLSNING
På vår hemsida är majstängerna nu
smyckade och kransen på plats.
En ljus och varm midsommar och sommar
tillönskas samtliga medlemmar.
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