Medlemsblad Västerås kommunförening
Nummer 8 Oktober 2017

Premiär för AW

Uppdatera medlemsregistret!

Fredagen den 29/9 var det premiär för AW
(after work) i LR:s regi. Ett antal tappra själar
hade tagit sig till Steam hotel och umgicks med
andra medlemmar. Lite diskussioner och
samtal i en trevlig miljö blev det innan det var
dags att dra hemåt för att göra helg. Att träffas
på detta sätt uppskattades av de som var där
och sannolikheten att vi träffas fler gånger på
ett AW är stor! Håll utkik så att ni inte missar
detta!

Medlemsregistret är ett viktigt hjälpmedel för
att hitta medlemmar. Men det förutsätter att det
står rätt uppgifter där. Orsaken till att det ”felar”
är att medlemmar byter arbetsplats och glömmer att anmäla det. Anmäl på LR:s hemsida!
Kolla dessutom att lönen stämmer i medlemsregistret och ändra annars. Allt detta kan du
göra själv! Gör så här:
• Logga in på LR:s hemsida www.lr.se
med ditt personnummer och
medlemsnummer (medlemsnumret
hittas vid adresstexten på skolvärlden
som du får hem en gång i månaden)
• Gå sedan in på ”min sida” och klicka
dig vidare och fyll i det som behöver
ändras. Du kan även byta lösenord
där.

Planera din arbetstid
Det är viktigt för oss lärare att ha
lite koll på hur mycket vi arbetar.
Till vår hjälp finns det ett verktyg på
hemsidan som kan användas för
detta ändamål, följ länk:

Rapport från
medlemsföreläsningen
15 kunskapstörstande själar fick en härlig
föreläsning av Eva-Britt Petterson från
snilleblixtarna tisdagen den 26/9 på ACC i
Västerås. Föreläsningen hette ” Tänk Teknik
Tidigt” och var inriktad mot låg- och mellanstadiet. Föreläsningen handlade om vikten att
börja med teknik i unga år (det kan användas i
andra ämnen också). Efter föreläsningen så
njöt deltagarna av en mingeltallrik och

https://www.lr.se/minsida/planeradinarbetstid.4
.14dc57dc132c99db7e380005975.html följ
instruktionerna där så har ni ett verktyg som
kan användas för att ta reda på hur mycket ni
egentligen arbetar.

KONTAKT
Lärarnas Riksförbund i Västerås når man på
telefon 021-39 22 98.
Mailadresser:
Kommunombud Mårten Lundgren:
marten.lundgren@vasteras.se
Huvudskyddsombud Pierre Raquette:
pierre.raquette@vasteras.se

småpratade om föreläsningen och andra saker
som förgyller tillvaron mm.
Mer information om snilleblixtarna kan ni få via
denna länk: http://www.snilleblixtarna.se

Förbundets medlemsjour för fackliga frågor
har telefonnummer 08-613 27 00. Jouren har
öppet måndag - fredag kl. 08.00 - 17.00. Du kan
maila: medlemsjour@lr.se
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