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TVÅ SMÅ HÄFTEN

Snart stundar en ny löneöversyn där lönesamtalet, som alltid, är en mycket viktig
ingrediens.
Varför ska jag egentligen ha lönesamtal?
”Lönesamtalet är din möjlighet att direkt
påverka din lön. Du ska vid samtalet ge ditt
bidrag till arbetsgivarens underlag, så att
en riktig lön kan sättas.” Svarsraderna är
hämtade från häftet, Lönesamtalet.
Målet är ju som bekant att alla anställda
ska ha ”rätt lön” vid varje tillfälle. Häftet
är framtaget av Lärarnas Riksförbund och
tänkt som stöd inför lönesamtalet.
Resultatet av samtalet bygger inte enbart
på själva lönesamtalet utan i hög grad på
dina egna förberedelser. Skriv ut häftet och
använd innehållet när du förbereder dig
inför ditt eget lönesamtal.
För som det sägs i häftet, vem vet bättre än
du själv hur du utför dina arbetsuppgifter?
http://lararnasriksforbund.jetshop.se/pub_d
ocs/files/PDF/860023-Lonesamtalet2013.pdf
I häfte nr 2, Lönebildning i Borlänge
kommun, betonas också lönesamtalen.
”Lönesamtal ska genomföras oavsett
vilken löneöversynsmodell som tillämpas.”
Häftet innehåller en kortfattad, enkel och
tydlig bruksanvisning om lönesättning i
Borlänge kommun.
Skriv ut dokumentet från länken nedan.
Läs och begrunda, stryk för och stryk
under. Diskutera, ta upp innehållet på
arbetsplatsträffar, fackliga möten etc.
https://insidan.borlange.se/sv/Somanstalld/Personalhanbok/Lonebildning/

AKTUELLT UNDER VÅREN

Löneplacering vid nyrekrytering
av behöriga lärare från 2012-04-01

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.

Nyttiga nummer:
Medlemsjouren: 0771-613 613
Medlemsenheten: 08-613 27 27
Styrelsemöten i Kommunföreningen
13 februari, 17 april och 22 maj.
För närmare upplysningar se kalendariet på
vår hemsida. Där finns även datum inlagda
för årsmöten i lokalavdelningarna.
http://www.lr.se/foreningaramnesforum/ko
mmunforeningar/borlange.4.12dcace21269
3f1e874800076471.html
Årsmöte i Kommunföreningen
Tid: Torsdag den 14 mars kl.18.00
Plats: Quality Hotel Galaxen
Gäst: Lena Lindqvist-Albinsson
FGK, Facklig grundkurs.
Kursen vänder sig till nya ombud.
Dag 3 den 7 februari alt.15 februari
Dag 4-5 den 15-16 april alt. 21-23 april.

TÄNKVÄRT

Det som är värt att göra är värt att göras
väl.
Irländskt ordspråk
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