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HEMSIDAN

KARRIÄRTJÄNSTER

Välkommen tillbaka efter helgerna.
Vår Webbredaktör Per Anders Carlsson
har städat ut julen och uppdaterat hemsidan.

Det som i stort sett ingen trodde skulle
hända, det hände. Staten gick in med
specialdestinerade statsbidrag för införande
av karriärtjänster. Det blev möjligt för
lärare att göra karriär utan att behöva
lämna lärarjobbet och bli skolledare.
Nu är det snart dags för ny ansökan.
Sök!

För att det ska vara lätt att hitta rätt har
Medlemsbladets sidhuvud berikats med en
direktlänk till hemsidan. Dubbelklicka och
ta del av innehållet. Exempelvis de aktuella
ämnena arbetstid och lön.
Under rubriken Värt att veta återfinns
Partsgemensamt arbete kring avtalet.
Där finns svar på konkreta frågor rörande
arbetstid. Hur ska t.ex. situationen runt
nationella prov hanteras? Se fråga 13.
Under samma rubrik finns även riktlinjer
för Lönebildning i Borlänge kommun.
Där kan man bland annat läsa om
medarbetarsamtal, lönesamtal och
lönekriterier. Där står det tydligt att
lönesättningskriterierna ska vara väl kända
bland alla medarbetare.
Under rubriken Medlemsblad återfinns
samtliga Medlemsblad sen starten 2000.
Studera gärna nr 7/2012 och repetera
det nuvarande löneavtalets konstruktion
inför stundande löneöversyn.
Ibland blir man upprörd när man läst
något. Man lever inte längre ”i lycklig
okunnighet”.
För att snabbt få svar på de frågor som
kan uppstå finns kontaktuppgifter till
medlemsjouren längst ned i
Medlemsbladets sidfot.

LÄRARLEGITIMATION
Det finns många synpunkter på lärarlegitimationerna. Det kan ibland vara värt att
tänka på vad Niclas Westin, enhetschef på
Skolverket, skriver:
”En viktig fråga som idag ofta glöms bort i
diskussionen om lärarlegitimation är
huvudsyftet med reformen- att elever i den
svenska skolan ska få undervisning av
utbildade och ämneskunniga lärare.”

VÅREN 2014
FGK, Facklig grundkurs.
Dag 3 den 12 februari i Borlänge
alternativt den 6 mars i Karlstad.
Kursen vänder sig till nya ombud.
Årsmöte i Kommunföreningen
Tid: Onsdag den 19 mars kl.18.00
Detaljerad info i kommande kallelse.
Styrelsemöten i Kommunföreningen
20 februari, 29 april och 3 juni.
För närmare upplysningar, se kalendariet
på vår hemsida. Där finns även datum
inlagda för årsmöten i lokalavdelningarna.
GOD FORTSÄTTNING PÅ LÄSÅRET!
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