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ORD!
HANDLING?

SAMTIDEN

PISA-rapporten som presenterades i slutet
av förra året kastade mörka skuggor långt
in på detta år, valåret 2014. Den följdes av
andra rapporter som även de ställde
Sverige i skamvrån.

Vi lever i en oviss tid. Den kommer kanske
att kallas mellanvalstiden i framtiden?
Det gamla rådet att ta en dag i taget känns
därför extra angeläget.
Och att påminna sig om att ingen av oss
har löfte om morgondagen.

De politiska partierna utlovade rejäla
satsningar på skolan och på lärarkåren.
Rikspolitikerna var också mycket tydliga
med att det nu krävs rejält höjda lärarlöner.
Den nya regeringen utlovade också vid sitt
tillträde statliga miljarder för höjda
lärarlöner vid avtalsrörelsen 2016.
Under förutsättning att parterna tar sitt
ansvar för att prioritera en lönehöjning.

Till jul är det 10 år sedan vi lärde oss ett
nytt ord. Innan dess var det mest
geografilärare som använde det japanska
låneordet tsunami. Annandag jul 2004 blev
alla varse innebörden av ordet.
Många drabbades, däribland Borlänge
kommunförening som den dagen förlorade
sin ordförande. Vi minns Anita med
värme.

De styrande i Borlänge, som är en av dessa
parter, skriver i sin ”regeringsförklaring”
att det viktigaste för elevernas resultat är
att de möter skickliga och engagerade
lärare. Därefter följer en lång uppräkning
av olika satsningar på skolområdet.
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Men ingenting, inte ett endaste ord, om lön
från de fyra partier som ska styra Borlänge
de kommande fyra åren. Detta trots att vi
hamnat bland de kommuner som fått lägst
utfall under avtalsperioden.
Eftersom avtalet HÖK 12 inte sägs upp
återstår en sista löneöversyn innan det är
dags för nytt avtal. Vid löneöversynen
2015 får Borlänge därför en sista chans att
visa att man som part uppfyller ansvaret att
prioritera en lönehöjning.

Uppstår frågor under jullovet har medlemsjouren öppet vardagar kl. 08.00-17.00
Kontaktuppgifter hittar du längst ner på
denna sida.
Där finns även kontaktuppgifter till
Borlänge kommunförening.
Titta gärna in på vår julpyntade hemsida.

JULHÄLSNING
God Jul & Gott Nytt År
tillönskas
samtliga medlemmar
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