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(2012) FRAMTIDENS SKOLA
Framtidens skola, ytterst handlar det om
välfärden! Vi ska konkurrera med kunskap och
kompetens, inte lägre löner. Vi vill inte sänka
människors pris, vi vill höja människors värde.
Utbilda rätt för anställningsbarhet!
(Stefan Löfvén på LRs kongress 2012)
Ett enda barn som inte får chansen kostar 15
miljoner. Sverige har inte råd att spara på
skolan. Det är en samhällsekonomisk kostnad
att inte satsa på skolan. Vad har hänt med
ansvaret efter kommunaliseringen?
(Gustav Fridolin på LRs kongress 2012)

(2013) VAD HÄNDE SEN?
Tidningen Arbetet presenterar 2013
en kartläggning över 2000-talets
löneutveckling. Den visar att
löneskillnaderna ökar och att de stora
förlorarna är grundskollärarna som hamnar
sist i undersökningen.
Bara städare hamnar under
grundskollärarna när löneökningarna
räknas i kronor och inte procent.

Borlänges lokalpolitiker avviker inte från
mönstret. Satsningar på lärarkåren är en
valvinnare. Alla tycks vara överens om att
lärare är Sveriges viktigaste yrke.
Ordföranden i arbetsgivarnas organisation,
SKL, skriver i DN strax före valet att lärarna hör till vinnarna på arbetsmarknaden.
Även nästa år, 2015, ingår i nuvarande
löneavtalsperiod. Avtalet är ”sifferlöst”, men
inget tyder på något annat än att lärarna
fortsatt ligger i täten de kommande åren när
det gäller löneutveckling. Det innebär åter
högre utfall än märket.
Det faktum att utfallet är högre än avtalet är
en markering från skolans huvudmän att de ser
och prioriterar lärarnas viktiga roll. Det är
glädjande att kommunerna vårdar avtalet, att
vi kan leva upp till det förtroende som ett
sifferlöst avtal kräver...Det är dock viktigt att
även de kommuner som inte är bäst i klassen
inser att ska vi kunna fortsätta med sifferlösa
avtal och lokal lönebildning måste man bjuda
till.

(2015) LÖV 15

Skolverkets statistik för 2013 visar att
Borlänge satsar 39 600 kr/elev för
undervisning i grundskolan. Endast 8
kommuner i Sverige satsar mindre.
(Under denna rubrik döljer sig bla
lärarlönerna.)

Märket har fastställts till 2,5 procent.
Årets löneöversyn inleds och vi får besked
om årets procentsats, 2 procent.
Prioriterade grupper är arbetsterapeuter,
vissa socialsekreterare samt förskollärare.

(2014) VALÅR

Faluns VM-logga får symbolisera nuläget.
Det känns skakigt i utförsbacken men så
länge vi inte landat finns alltid hopp om ett
bra resultat. Låt oss inspireras av JAN BOK-

Inför valet övertrumfar rikspolitikerna
varandra med löften till lärarkåren.
Det talas om satsningar på skolan,
satsningar på lärarkåren, rejäla satsningar
på lön.
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