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LÖNEÖVERSYN 2015
Årets löneöversyn avslutades den 8 juni.
Rektor meddelar som vanligt ny lön med
möjlighet till förtydligande samtal för de
som så önskar. Den nya lönen, inklusive
retroaktiv del från den 1 april, utbetalas med
junilönen.
Tillsammans med Lärarförbundet har vi i
en anteckning till protokollet uttryckt vår
åsikt om nivån på 2,5 procent för årets
löneöversyn samt att vissa medlemsgrupper undantogs från denna nivå.
2015-ÅRS LÖNELÄGE
Löneplacering vid nyrekrytering
av behöriga lärare from 2015-04-01
Lägstlön 24 100 kr/mån
Lärare 1-7 m fl (ex. slöjd, idrott,
hemkunskap, lärare i karaktärsämnen vid
gymnasieskolan)
Lägstlön 25 100 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger,
lärare i allmänna ämnen vid gy-skolan.
SOMMARSERVICE
Uppstår frågor under sommaren har
medlemsjouren öppet måndag - fredag
kl. 09.00 - 15.00, tfn. 08-613 27 00
E-post: medlemsjour@lr.se
För frågor rörande medlemskap, kontakta
medlemsenheten på tfn 08-613 27 00
Måndag - torsdag kl. 09.00 - 15.00
Fredag kl. 09.00 - 12.00
E-post: medlem@lr.se
Vår kommunförening når du på:
Tfn. 073-044 06 03
E-post: lr@edu.borlange.se
Hemsida: http://mini.nu/borlange_LR

RESULTAT SOM VARAR LIVET UT
För 10 år sedan skrev Metta Fjelkner,
LRs dåvarande ordförande:
”Vill man ha bästa tänkbara skola ska de
ansvariga i första hand satsa på lärarna.
Detta är ett budskap som alla skohuvudmän och beslutsfattare måste ta på allvar.
Om de menar allvar med talet om en bra
skola måste de slå vakt om behörighetskraven, för såväl ämne som skolform.
Lärarnas Riksförbunds definition av
behörighet innebär att läraren är behörig i
både ämne och skolform. Det kan tyckas
onödigt att påpeka ett så självklart faktum,
men tyvärr råder inte enighet om detta.”
Idag har vi kommit en bra bit på vägen
genom införandet av lärarlegitimation.
Som vid de flesta förändringar uppstår
inkörningsproblem. Men vi får inte
glömma att reformen i grunden handlar om
att eleverna ska få undervisning av
utbildade och ämneskunniga lärare.
Kombinationen av kunnighet, engagemang
och entusiasm ger resultat som varar livet
ut.
SOMMARHÄLSNING
Den blomstertid nu kommer med lust och
fägring stor. Du nalkas ljuva sommar, då
gräs och gröda gror. Med blid och livlig
värma till allt som varit dött, sig solens
strålar närma, och allt blir återfött.
Psalm 199

En ljuvlig sommar
tillönskas alla våra medlemmar!
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