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Lönekriterier
Som ni vet sedan tidigare har LR tillsammans
med arbetsgivaren diskuterat nya lönekriterier.
Nu har ett förslag tagits fram och beslutas på
samverkan inom bildningssektorn. Tyvärr har
inte arbetsgivaren velat ta till sig av våra
synpunkter på förslaget utan ensidigt fastslagit
och bestämt lönekriterierna.
Nästa steg i processen är att första månaderna
av 2018 ska alla anställda vara med och
diskutera kriterierna på sina skolor. Hur det går
till kommer de lokala samverkansgrupperna att
bestämma, men mycket viktigt är att alla
anställda ska vara del i processen.

Lönemodell
Vi har också haft diskussioner angående
lönemodell, vårt utgångsbud var att vi kan
tänka oss lönesättande samtal (dialogmodellen)
om vi kan få en lokal facklig samverkan i
löneprocessen. Tyvärr är inte arbetsgivaren
intresserad av en lokal facklig samverkan utan
det mesta pekar nu på att det blir
förhandlingsmodellen.

HÖK 18
Vårt avtal går ut den 31 mars 2018, det som
har hänt under hösten är att representanter från
förbundsstyrelsen har träffat medlemmar för
att diskutera viktiga frågor till det kommande
avtalet. Förhandlar med arbetsgivarorganisationen, SKL, gör Lärarnas Riksförbund och
Lärarförbundet gemensamt. Oavsett hur avtalet
blir så är bristen på utbildade lärare och
SYV:are fortsatt konstant.

#metoo
Den senaste tidens upprop om sexuella
trakasserier och övergrepp som har skett inom
samhället har sin motsvarighet inom skolan:
#ickegodkänt . Initiativet har tagits av läraren
Elinor Holmström och visar att det är mycket
att göra även inom skolans värld.
https://www.dn.se/nyheter/larare-utsatts-avkollegor-chefer-foraldrar-och-elever/

Ni kan läsa vad Åsa Fahlén skriver om LR:s
agerande angående #metoo kampanjen.
http://lrbloggar.se/sanningaromskolan/nu-harvi-chansen-att-stoppa-destruktiva-normer/

MEDLEMSSERVICE
Uppstår frågor under jullovet har medlemsjouren öppet vardagar 08.00-17.00 Tel:
08-613 27 00. Går också bra att mejla en
fråga: medlemsjour@lr.se
Kontakt
Vill du komma i kontakt med kommunföreningen kan du mejla till oss på adress:
www.borlange@lr.se så hör någon av sig så
snabbt som möjligt.

Annars finns även
Torbjörn Sevelin (Kommunombud och
Huvudskyddsombud)
torbjorn.sevelin@edu.borlange.se
Thomas Lövgren (bitr. kommunombud)
thomas.lovgren@edu.borlange.se
Leif Hjärtström (bitr. huvudskyddsombud)
leif.hjartstrom@edu.borlange.se
Jenny Kvick (bitr. huvudskyddsombud)
jenny.kvick@edu.borlange.se
Samt ombuden på din lokala skola. Saknar ni
ombud på skolan hör av er till oss.

JULPYSSEL
Pyssla om dig själv, dina nära och kära.
Koppla inte upp, koppla av!
Dokumentera på sin höjd tomten.
God Jul & Gott Nytt År
tillönskas
samtliga medlemmar
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