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ORKA MED?

SAMVERKAN

”För att orka med att vara lärare idag,
borde man göra en resa bakåt i tiden,
förvandla sig till läraren som bodde i
lägenheten på skolans övervåning. Utan
egna barn och privatliv kan du möjligtvis
orka med.”
Citatet är hämtat från SvD Opinion söndagen den 9 oktober 2011.
Fem lärare beskriver där sin vardag.

De flesta arbetsplatser har nu slutit ett
lokalt samverkansavtal efter det att chefer
och ombud i början av september varit
samlade till en utbildningsdag.
Eftersom det är länge sen vi senast hade ett
samverkansavtal är det angeläget att
samtliga medarbetare på varje arbetsplats
får en grundlig genomgång av hur samverkansavtalet är tänkt att fungera i praktiken.

I debattartikeln berättar de bland annat om
hur fler arbetsuppgifter kommer till utan
att några tas bort, om den enormt
tidskrävande dokumentationen, om
kollegor som inte längre orkar arbeta heltid
och om grundlönen som ligger minst
10 000 kr under andra yrkesgrupper med
motsvarande utbildning.

AKTUELLT

De pekar också på att, ”Det faktum att
majoriteten av landets lärare har en stor
passion för barnen och pedagogiken gör
inte vardagen lättare. Tvärtom. Det får oss
att känna oss otillräckliga.”
De flesta av oss känner igen sin egen
arbetsplats i det ovan beskrivna.
Behovet av ett nytt arbetstidsavtal är akut.
Undervisningen, lärarnas huvuduppdrag,
måste på något vis regleras för att vi ska
orka med utan att behöva bosätta oss på
skolan.

KONGRESS 2012
Tyck till inför kongressen!
Motioner till kongressen ska vara
förbundet tillhanda senast den 1 november.
I senaste Medlemsnytt, nr 16, finns beskrivet hur man praktiskt går tillväga för att
skriva och lämna en motion.
Se även www.lr.se

FGK, facklig grundkurs
Dag nr 2 den 8 nov alt. den 16 nov
Styrelsemöten i Kommunföreningen
Den 10 november och den 14 december
Årsmöte distrikt Dalarna
Lördag den 22 oktober
Skyddsombudsträff
Onsdag den 16 november.
Har Du frågor rörande arbetsmiljö?
Be Ditt skyddsombud ta med dessa till
denna träff.

HEMSIDAN
Hemsidan står rustad inför det nya läsåret
med uppdaterade ombudsuppgifter och en
nytagen bild på styrelsen. Titta gärna in!
Tips och idéer rörande hemsidan lämnas
till vår webbredaktör Elisabeth Ström.

FANTASTISKT
Att man över huvud taget får sökande till
lärartjänsterna i dag är fantastiskt.
Ur boken ”Mitt liv som Bert” av Bert Karlsson

TREVLIGT ”HÖSTLOV”!

Redaktör: Sven-Erik Samuelsson
Kom gärna med synpunkter på och information till Medlemsbladet.
Telefon: 0243-748 33
e-post: lr@edu.borlange.se

