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JÄMFÖRELSER

ANALYS

SKLs rapport Öppna jämförelser firar i år
10-års jubileum. Årets tema är Nyanlända
elever. Syftet med de årliga rapporterna är
att stimulera kommunerna att analysera sin
verksamhet, lära av varandra, förbättra
kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Det är skillnad mellan en tillfällig variation
och en trend. Därför är det viktigt att alltid
analysera resultat över tid.

I rapporten finns en intervju med Anniqa
Sandell Ring, projektledare för SVA vid
Stockholms universitet. Hon säger där att,
Huvudmannen kan initiera samtal mellan
politiker, skolledning och lärare så att man
tillsammans kan utbyta erfarenheter och
tankar om hur organisationen bör se ut
och hur man vässar undervisningen. En
sådan kommunikation mellan olika roller
är enormt värdefull, inte minst nu när det
är ett sådant här tryck på kommunerna.
(I Borlänges PersonalPolitiska Program,
från 2002, sägs samma sak med följande
ord: Medarbetare som har inflytande är
delaktiga. Detta ger också grund för
ansvarstagande och motivation att göra ett
bra arbete.)
I bilaga 4, sid. 65-68 i SKLs rapport, finns
också en rankinglista över Sveriges samtliga kommuner utifrån bla skolresultat.
Malung-Sälen toppar även i år Dalalistan.
Men var hamnar Borlänge den här gången?
Se Sammanvägt resultat på,
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppnajamforelser-grundskola-2016.html

LÖNEÖVERSYN 2016
I medlemsbladet 2/2014 fanns följande
citat från tidningen Arbetet gällande
2000-talets löneutveckling:
I botten när det gäller löneutveckling
ligger lärare på grundskolan. Eller städare
- när löneökningarna räknas i kronor och
inte procent.
Vårt mål är att Borlänges lärare i och med
årets löneöversyn tar sig ur det bottenträsk
som beskrivs i tidningen Arbetet.
Och att vi fortsätter att klättra, att det blir
en trend, tills vi når prispallen i alla
skolrankingar. Oavsett om det är
Lärarförbundets, Lärarnas Riksförbunds
eller SKLs rankinglistor/rapporter.

2016-ÅRS LÖNELÄGE
Löneplacering vid nyrekrytering
av behöriga lärare from 2016-04-01
Lägstalön 26 100 kr/mån
Lärare 1-7
Lärare slöjd, idrott, musik, hemkunskap mm
Lärare i karaktärsämnen vid gymnasieskolan
Lägstalön 27 100 kr/mån
Lärare 4-9, speciallärare/specialpedagoger,
Lärare i allmänna ämnen/kärnämnen vid
gymnasieskolan
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