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POLITIKERHÄLSNINGAR
Förre statsministern Fredrik Reinfeldt slog
fast att lärare är Sveriges viktigaste yrke.
Nye utbildningsministern Gustav Fridolin
går längre, mycket längre, och hälsar att
lärare har världens viktigaste jobb.
Hur uttrycker sig våra lokala politiker?
Delar de rikspolitikernas syn?
Inför valet besökte vi valstugorna i
Borlänge och ställde fyra frågor där den
första frågan löd:
– Vad vill ditt parti göra i Borlänge för att
det ska bli bättre i skolan?
Samtliga partier svarade att de under den
kommande mandatperioden ville satsa mer
på skolan:
”Lönen för lärare måste höjas, lärarnas
administrationsbörda måste minska,
lärarna måste få mer tid till att förbereda
och anpassa sin undervisning, lärarna
måste få mer kompetensutveckling…”
Sveriges regering består av socialdemokrater och miljöpartister. Borlänges
regering har stora likheter med Sveriges
regering. Vi har därför självklart stora
förväntningar på ett klart och tydligt
samband mellan ord och siffror i årets
löneöversyn.

RÅD

LÖN UNDER LOV
Arbetstagare som är ledig för vård av barn
eller studier och avbryter ledigheten för att
återgå i arbete senare än 7 kalenderdagar
före jullov, sportlov eller påsklov och som
avser att fortsätta ledigheten efter lovet
har inte rätt till lön under lovet.
Följden av den nya regeln:
Den som är föräldraledig/studieledig och
vill ha full lön under lovet ska gå upp till
100 procent senast 7 dagar innan.
Läs mer i det kommunala avtalet Allmänna
bestämmelser, AB s. 62 punkt 10.
Ditt lokalombud har boken.

MEDLEMSREGISTRET
Under 2015 kommer Lärarnas Riksförbund
att satsa på bland annat medlemsanpassade
nyhetsbrev. Träffsäkerheten för nyhetsbreven är helt beroende av de uppgifter
som finns i medlemsregistret.
Kontrollera därför dina medlemsuppgifter
och uppdatera vid behov.

AKTUELLT
Besök vår hemsida genom att klicka på
länken i sidfoten. Du hittar bla,
- uppgifter om styrelsemöten
- aktuella kurser
- kontaktuppgifter till ombuden
- samtliga medlemsblad

STÖD

Sverige har inte råd att spara på skolan!

Stärk lärarna så stärker vi Sverige!

Gustav Fridolin vid LRs kongress 2012

Stefan Löfvén vid LRs kongress 2012
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